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1. Notă editorială

 Revista de schimb cultural național "Rădăcini",  în format electronic
este  produsul  final  al   Proiectului  Educaţional „OMUL  UN  PRODUS
EFICIENT” Ediţia  a  II  a  2019-2020  din  cadrul  Şcolii  Gimnaziale  „Acad.
Marin Voiculescu” Giurgiu, care propune activităţi de integrare, nesegregare şi
prevenirea  abandonului  şcolar,  ce  va  cuprinde  articole  pe  tema Concursului
judeţean cu participare naţională „NU ABANDONA- RĂMÂI ALĂTURI DE
NOI!” şi  a  Simpozionului  cu tema  "Cunoașterea și  promovarea metodelor
didactice pentru prevenirea abandonului şcolar în  România",  de asemenea
vor fi inserate imagini sugestive ale activităților reprezentative, desfășurate de
cadrele didactice participante la proiect, din unitățile școlare din județul Giurgiu
şi din țară. 

Prezentăm  proiecte  în  tandem  cu  același  scop  educativ,  respectiv,
sensibilizarea  și  mobilizarea  elevilor  și  a  cadrelor  didactice,  de  a  înlătura
flagelul ABANDON ŞCOLAR, de a valoriza și promova metodele folosite în
situaţiile de abandon de către fiecare dintre noi cei cu experienţă, prezentarea
unor imagini provenite direct din locurile unde se luptă cu abandonul, forme de
reuşită şi motivele întoarcerii la şcoală.

Revista am denumit-o „Rădăcini”, întrucât, individul se formează ca om la
şcoală, aici este locul unde îşi fixează cunoştinţele pentru întreaga viaţă precum
un copac, care, dacă va atinge înaltul cerului este că mai întâi şi-a fixat bine
rădăcinile în pământ de unde îşi trage seva.

Această revistă va apare anual, în urma Simpozionului - Concurs  din cadrul
proiectului.

Proiectul Educaţional “ OMUL UN PRODUS EFICIENT”

2. Lista cu profesorii participanţi la

 Simpozionul - Concurs ”Rămâi Alături de Noi – Nu abandona !”

La  Simpozionul  ”Rămâi  Alături  de  Noi  –  Nu  abandona  !”  din  cadrul  Proiectul
Educaţional “ OMUL UN PRODUS EFICIENT” s-au prezentat cu referate de specialitate şi
proiecte educative un număr de 22 de cadre didactice din 12 judeţe ale ţării, care au încheiat
acorduri  de  parteneriat  privind  participarea  la  simpozion  având  ca  produs  final   revista
„Rădăcini”:
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 1.Botoşani,  2.Bucureşti,  3.Maramures, 4.Caraș  -  Severin, 5.Buzău,  6.Suceava, 7.Sălaj,

8.Mureş, 9.Teleorman, 10.Giurgiu, 11.Galaţi, 12. Vrancea.

Nr. 
Crt.

Numele şi prenumele 
profesorului 

Judetul 
/localitatea

Şcoala de 
provenienţă Participant la

1. Hritcu Gabriela Loredana Botoşani Liceul “Regina Maria” 
Dorohoi

Concurs * 
Simpozion

2. Hrițcu Cristian Botoşani Liceul “Regina Maria” 
Dorohoi

Concurs * 
Simpozion

3. Mlădinoiu Luciana Bucureşti Sc. NR 190 Bucuresti Simpozion 
4. Bot Livia Maramures Şcoala Gimn. Baia 

Sprie
Simpozion 

5.  Lascu Angela Geanina  Caraș - Severin Clubul Copiilor 
Caransebeș, 

Concurs * 
Simpozion

6. Voinea Constanţa Buzău Liceul Tehnologic 
“Dimitrie 
Filipescu”Buzău

Simpozion

7. Voiţic Cristina Suceava Școala Gimnazială 
„Acad. H.Udesti”

Concurs*
Simpozion  

8. Bundă Cristina Buzău Școala Gimnazială Nr. 
7 Buzău

Concurs * 
Simpozion

9. Ivan Iuliana Camelia Buzău Școala Gimnazială Nr. 
7  Buzău

Concurs * 
Simpozion

10. Santavan Simona-Mihaela Sălaj Şcoala Gimnazială 
Nr.1 Aghireș

Concurs * 
Simpozion

11. Viziteu Dana Cristina Mureş Liceul Tehnologic 
Târnăveni

Simpozion

12. Iordache Ana Maria Carmen Teleorman Liceul 
Tehnologic ,,Virgil 
Madgearu’’ Rosiori de 
Vede

Concurs * 
Simpozion

13. Drăgoi Doina Teleorman Liceul 
Tehnologic ,,Virgil 
Madgearu’’ Rosiori de 
Vede

Concurs * 
Simpozion

14. Santavan Simona  Sălaj Şcoala Gimn. Nr.1 
Aghireş , Sălaj

Concurs 

15. Adela  Mariana Mişoc Giurgiu Liceul Teoretic 
“Nicolae Cartojan” 
Giurgiu

Concurs * 
Simpozion

16. Becheru Carmen Bucureşti Şc. Gimn. Nr.128 
Bucureşti

Simpozion

17.  Felicia Petrescu Bucureşti Şc. Gimn. Nr.128 
Bucureşti

Concurs * 
Simpozion

18. Nicoleta Stanciu Galaţi Colegiul Naţional de 
Economie  şi 
Agricultură, Tecuci

Concurs

19. Cioflan Mihai Giurgiu Şcoala Gimn. Ad. 
Copăceni , Giurgiu 

Concurs

20. Cioflan  Ghiorghiţa Giurgiu Şcoala Gimn. Ad. 
Copăceni , Giurgiu 

Concurs

21. Ţintea Aurelia Giurgiu Şcoala Gimn. Ad. 
Copăceni , Giurgiu 

Concurs

22. Niţu Gabriela-Lăcrămioara Vrancea Colegiul Tehnic 
„Gheorghe Asachi” 
Focşani, jud. Vrancea

Simpozion
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3. LUCRĂRI  PREZENTATE  ÎN  SIMPOZION

3.1 ABANDONUL ŞCOLAR
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE

Prof. Lascu Angela Geanina
Clubul Copiilor Caransebeș,  Judeţul Caraș - Severin

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.

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. 

   Supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, frică de examene etc, constituindu-
se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, uneori evita confruntarea cu "problemă" prin fugă
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.

   Această schimbare în atitudine nu apare în mod brusc.  Există întotdeauna indici relevanţi ai
apariţiei ei. 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. 

   Elevul încearcă să evite insuccesul preferând să îşi  petreacă timpul într-un mediu în care,
crede  el,  se  poate  remarca.  Din  păcate,  de  cele  mai  multe  ori  acest  mediu  îl  reprezintă  strada.
Prevenirea acestor acte de inadaptare constituie premisele pentru o dezvoltare armonioasă a întregii
personalităţi. 

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
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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.

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.

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  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 reprezintă cauze pentru care
elevul abandonează şcoala.
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.

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 cu risc de abandon.

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

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 desfăşurate în şcoala (acţiuni  de renovare/înfrumuseţare /curăţire a şcolii;
concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistica; competiţii de joc,etc.).    
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- Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie  de provenienţa.

- 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.

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

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: 

1.Botnariuc,P.&Ţibu, S. Portofoliul pentru  educaţie permanentă, Bucureşti, Editura Afir, 2010.
2.  Revista învățământului  preșcolar  – Ministerul  Educației  și  Cercetării  – Institutul  de Științe ale
Educației – București 2006.

3.2  ROLUL EDUCAŢEI ÎN PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR
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Prof. Înv. Preşcolar Mlădinoiu Luciana
Şcoala Gimnazială nr. 190, Bucureşti

Literatura de specialitate ne oferă mai multe definiţii ale abandonului şcolar: „o formă
a eşecului şcolar” sau „părăsirea sistemului de educaţie înainte de finalizarea învăţământului
obligatoriu” sau „ieşirea din şcoală înainte de absolvirea unuia din nivelurile acestuia” sau
„ieşirea  din  şcoală  în  general,  indiferent  de  nivel,  fără  obţinerea  diplomei  care  să  ateste
finalizarea studiilor sau „ieşirea din sistemul de învăţământ fără un act care să-l certifice pe
piaţa muncii”

Activitatea  de  prevenire  este  complexă,  deoarece  presupune  intervenţii  concrete
menite  să  limiteze  sau  să  înlăture,  unde  este  posibil,  cauzele  abandonului  şcolar.  Astfel,
prevenirea abandonului şcolar s-ar îmbunătăţi 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.

Astfel, rolul profesorului diriginte nu se reduce doar la educaţia la catedră sau în clasă,
ci  presupune  o  activitate  de  acest  gen  în  fiecare  contact  relaţional  cu  elevii  şi  familiile
acestora, desfăşurând o muncă de dezvoltare, de conducere şi îndrumare. Dirigintele are o
poziţie specială, unică, deoarece lucrează cu individualităţi, aflate în prim proces de formare,
de unde derivă necesitatea unei maxime responsabilităţi în ceea ce priveşte comportamentul
şi  intervenţiile  sale  educative.  Majoritatea  elevilor  consideră  că  responsabilităţile  unui
diriginte  se  reduc  la  motivarea  absenţelor  şi  la  sprijinul  acordat  lor  în  rezolvarea  unor
probleme. Aceste idei ar putea fi un punct de pornire în îmbunătăţirea activităţii dirigintelui şi
pentru  sensibilizarea  elevilor  privind  complexitatea  rolurilor  educative  ale  acestuia.  În
procesul de proiectare, organizare şi conducere a activităţii educaţionale, un rol deosebit de
important îl au relaţiile diriginte – elev şi diriginte – familie. În relaţia cu elevii este bine ca
un diriginte să aibă în vedere următoarele aspecte: să ţină cont de particularitățile de vârstă
ale elevilor săi, având în vedere faptul că tinerii manifestă o serie de atitudini contradictorii,
dau dovadă de o mare instabilitate emotivă, sunt foarte influenţabili de către cei din grupul în
care se integrează şi sunt sensibili la tot ceea ce se petrece în jurul lor, mai ales în familie.

Consider  că,  pentru  prevenirea  și  scăderea  abandonului  școlar  timpuriu,  părinții

copiilor  care  prezintă  risc  de  abandon  să  fie  cuprinși  în  programe  speciale  de  educație

parentală,  să se pună mai  mult  accent  pe colaborarea  școală – familie,  prin realizarea de

activități prin care adulții să conștientizeze rolul și importanța educației de tip formal, oferită

prin intermediul unităților școlare și preșcolare.

În concluzie, noi, cadrele didactice putem preveni sau ameliora tendința de abandon

școlar, încercând să adoptăm o abordare mai reflexivă a modului de predare în care să avem

în  vedere  modificarea  identității  generațiilor  actuale  și  viitoare.  Fiecare  copil  este  unic,
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fiecare copil are un talent, o valoare iar noi trebuie sa-l ajutăm sa-și descopere acea abilitate

și să-l sprijinim să o dezvolte în paralel cu educația de bază.

Bibliografie:
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3.3 PREVENIREA  ABANDONULUI ŞCOLAR AL ELEVILOR
ROMÂNI

Prof. Bot Livia Liliana
Şcoala Gimnazială Baia Sprie, județul Maramureș

      Abandonul școlar reprezintă o problemă majoră a sistemului românesc de învățământ al
ultimilor ani. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii trebuie privită ca și o prioritate a sistemului
de învățământ cu atât mai mult cu cât factorii care favorizează și determină abandonul școlar
se diversifică  și se multiplică pe an ce trece, înmulțindu-se în contextul social,  economic,
cultural în care învățământul din țara noastră își duce existența. Abandonul școlar este definit
ca  fiind  decizia  de  a  întrerupe  parcursul  școlar,  înainte  de-a  termina  un  anumit  nivel  de
învățământ sau înainte de obținerea unei diplome. Părăsirea timpurie a  școlii  și abandonul
școlar se constituie ca două fenomene distincte. 

Abandonul  școlar  este  definit  ca  fiind  ca  renunțarea  de-a  mai  frecventa  școala  și
renunțarea de-a încheia un ciclu de învățământ, iar scoaterea din evidențele  școlare are loc
după trei ani de la întreruperea studiilor. Pe de altă parte, tinerii care părăsesc sistemul de
învățământ  înainte  de  a  finaliza  învățământul  obligatoriu  fără  a  urma  un  program  de
calificare sau de formare continuă. 

Prevenirea și combaterea abandonului școlar se face printr-un ansamblu de măsuri în
cadrul educației, în cadrul condițiilor social - economice și a condițiilor de mediu în scopul
înlăturării factorilor de risc și a stabilirii unor măsuri de protecție. Decizia abandonului școlar
este văzută din cel puțin două direcții: o perspectivă clasică, tradițională, prin care decizia de-
a abandona școala îi revine individului, acel fenomen denumit drop-out, iar cealaltă latură,de
push-out,  se  referă  la  excluderea  din  școală  a  elevilor  determinată  de  experiențele
traumatizante  de  eșec  din  cadrul  școlii,  datorită  lipsei  performanței  școlare  a  anumitor
categorii de elevi.

Preocuparea  la  nivel  guvernamental  față  de  problema  prevenirii  și  combaterii
abandonului  școlar s-a concretizat în anul 2015 prin aprobarea de către acesta a „Strategiei
față de părăsirea timpurie a  școli  „ care are ca obiectiv de bază reducerea procentului de
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abandon școlar de la 17,3 la sută la 11,3 la sută până în anul 2020.Grupurile de tineri aflate în
situații de risc sunt cei proveniți din zonele rurale, fără posibilități de a urma școala din cauza
distanțelor  mari,  cei  proveniți  din  familii  cu  venituri  modeste,   tinerii  proveniți  din
comunitățile de rromi sau cei care au ajuns în situația de a repeta unul sau mai mulți ani de
studii. Măsurile care trebuie aplicate la nivelul unităților de învățământ este monitorizarea
periodică a absențelor elevilor, monitorizarea elevilor catalogați ca prezentând factori de risc,
implementarea  de  proiecte  educaționale  cu  finanțare  externă,  în  vederea  prevenirii
abandonului  școlar  cum este  proiectul  ROSE,  sau  „ALEGE ȘCOALA” sau  programul  “
Școala după școală”, atragerea unor programe de burse sociale pentru elevii care provin din
medii defavorizate, realizarea unor acțiunii de consiliere și orientare de către cadre didactice
și de către psihologi prin activități de conștientizare  și de cooperare în grup, prin atragerea
părinților elevilor în programe de consiliere cum este “ Școala părinților.“

De asemenea se pot  aplica  activități  extracurriculare:  cercuri,  concursuri,  întreceri
sportive  care  să  atragă  interesul  elevilor,  promovarea  exemplelor  de  bune  practici  ,
promovarea reușitelor  școlare ale  elevilor,  activități  de petrecere  a timpului  liber  toate  în
colaborare cu autoritățile locale sub directa lor îndrumare.

 Personalul  din învățământ,  cadre  didactice  și  psihologi  trebuie  să  aibă  în  vedere
permanent problema abandonului școlar și să fie pregătite în cadrul programelor de formare
continuă ale cadrelor prin susținerea activităților didactico - pedagogice și de specialitate în
scopul elaborării de strategii educaționale în scopul prevenirii  și combaterii fenomenului de
abandon, inclusiv a antrenării și formării părinților în vederea dezvoltării rolului de partener
al părinților în cadrul procesului educațional conștientizându-i asupra rolului și locului lor în
realizarea acestui deziderat. Părinții pot contribui la evitarea situațiilor de risc de abandon
școlar cum sunt repetenția, corigențele, absenteismul ridicat sau lipsa motivației învățării. 

O altă problemă care favorizează riscul abandonului școlar este plecarea părinților în
străinătate pentru muncă,  iar astfel  copiii  rămân în grija bunicilor  sau a rudelor apropiate
acest lucru îngreunând relațiile cu familia. Abandonul școlar este un fenomen pe cât se poate
de actual, dar și periculos. 

Deși  conceptul  nu este  de dată  recentă,  problema a devenit  destul  de obișnuită  în
comunitățile de elevi, iar odată cu trecerea timpului, factorii care contribuie la acest fenomen
devin tot  mai  mulți:  schimbarea  viziunii  asupra  școlii  a  tot  mai  multor  categorii  sociale,
nemulțumirile  cadrelor didactice față de neglijarea problemelor  stringente ale  școlii,  lipsa
resurselor  financiare  pentru  modernizarea  unor  școli  și  renovarea  acestora,  devin  factori
negativi care afectează procesul de învățământ. 

Elevilor trebuie să li se asigure suportul psihopedagogic și egalitatea de șanse oferite
elevilor din categoriile cu risc de abandon de către școală, implicarea și consilierea părinților
în activitățile menite să prevină riscul de abandon, până la eradicarea acestuia. Abandonul
școlar intră în categoria fenomenului de devianță școlară care include totalitatea conduitelor
care se abat de la normele și valorile care reglementează mediul școlar și care sunt incluse în
regulamentele de ordine interioară ale fiecărei unități de învățământ. Din păcate, conceptual
de  abandon  școlar  implică  mai  multe  valențe  și  anume:  delicvență  juvenilă,  indisciplină
școlară,  lipsă  de  adaptare  la  reguli  de  comportament,  lipsa  valorilor  morale,  deviere  de
conduit și tulburare de comportament. 

Măsurile la nivelul  instituțiilor  școlare care se pot lua în ce privește prevenirea  și
combaterea abandonului școlar se referă la:

 Menținerea  interesului  elevilor  față  de  lecții  prin  decongestionarea  programelor
școlare
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 Dotarea claselor cu echipament modern în scopul eficientizării procesului educative
 Monitorizarea absențelor elevilor și motivarea acestora de –a nu absenta de la ore prin

implicarea în diverse activități educative
 Menținerea legăturii cu familia în scopul eliminării absenteismului
 Realizarea  unui  parteneriat  diriginte-psiholog  în  scopul  stabilirii  unui  program de

intervenție și a aplicării acestuia la clasele cu risc crescut de abandon
 Implicarea părinților prin prezența acestora la ședințele cu părinții și prin participarea

la  diferitele  activități  extracurriculare,  sprijinirea  copiilor  la  efectuarea  temelor,
comunicarea eficientă cu ei 

 Realizarea orelor de consiliere pentru părinți  și acordarea de suport psiho-emoțional
familiilor cu rata crescută de risc de abandon școlar

 Menținerea unui parteneriat părinte - asistent social - polițist în ce privește intervenția
timpurie asupra familiilor cu grad sporit de vulnerabilitate în ce privește abandonul

 Parteneriat cu diverși factori sociali, reprezentanți ai societății civile și ai autorităților
pentru  aplicarea  diverselor  măsuri  socio-educative  cu  impact  asupra  educației  și
dezvoltării copiilor din diversele comunități expuse la abandon școlar

O măsură eficientă este adaptarea permanentă a școlii la necesitățile elevilor, optimizarea
relației  școală- elevi-  familie care trebuie văzută ca o preocupare prioritară în ce privește
prevenirea și combaterea abandonului școlar.

Bibliografie:
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3.4 ABANDONUL ŞCOLAR – O PROBLEMĂ A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
ROMÂNESC

Prof.Santavan Simona-Mihaela
 Şcoala Gimnazială Nr.1 Aghireș, judeţul Sălaj

Școala,  ca instituţie  de  educaţie,  formare  și  orientare,  are  rolul  de a  crea premise
favorabile pentru elevi pentru a le facilita integrarea socială, spirituală și economică. Şcoala
trebuie  să  facă  tot  ce-i  stă  în  putinţă  pentru  valorizarea  maximă  a  fiecărui  individ  prin
stimularea elevilor în ce privește aptitudinile, atitudinile și a trăsăturile lor de personalitate
            Este știut faptul că metodele educative din cadrul familiei, mai mult sau mai puţin
planificate  și  coordonate  benefic,  determină  în  bună  măsură  dezvoltarea  personalităţii,
precum şi randamentul la școală ale tinerilor, precum și manifestările lor socio-morale. Până
nu  demult  educația  elevilor  a  fost  considerată  responsabilitatea  şcolii.  Noile  orientări  în
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educație aduc schimbări în sensul că familia trebuie implicată un numai sub aspect financiar,
ciși sub aspect educațional și cultural.

Factorul hotărâtor pentru succesul şcolar este colaborarea directă  și activă în cadrul
ecuației şcoală - familie. Efectul colaborării cu părinţii asigură reușita scopului educaţional.
Pornind  de  la  necesitatea  cunoaşterii  socio-psiho-pedagogice  a  adolescentului,  şcoala
stabilește colaborarea cu familia sub diverse forme. Urmărind formele comune, distincte şi
diferenţiate  pe  care  viaţa  de  elev  o  prezintă,  părinţii  pot  completa,  susține  şi  dezvolta
personalitatea viitorului adult cu o singură condiţie – colaborarea cu şcoala.

O  bună  colaborare  între  familie  și  școală  se  poare  realiza  prin  parteneriate.
Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea  școlii şi a clasei de
elevi. Parteneriatul nu mai este considerat doar o simplă activitate cu caracter facultativ sau o
problemă de natura relaţiilor publice. Parteneriatul determină și orientarea pentru o abordare
flexibilă şi deschisă spre soluţionarea problemelor educative, dar şi o formă de comunicare şi
colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educativ.

În ultimii ani se pune accent  și pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi
școală,  în  baza  unui  contract  educațional  individual  privind  educaţia  copilului.  Scopul
contractului  are  ca  principiu  asigurarea  condiţiilor  optime  de  derulare  a  procesului  de
învăţământ prin implicarea  şi responsabilizarea părţilor în educaţia beneficiarilor direcţi ai
educaţiei elevilor. 
Astfel:

 Şcoala are responsabilitatea cea mai importantă în procesul instructiv-educativ.
 Părintele este o persoană responsabilă pentru educarea şi comportamentul copilului şi

pentru colaborarea cu şcoala spre beneficiul copilului.
 Elevul este și el responsabil pentru propria educaţie.

Din momentul semnării acestuia, contractul educațional dintre familie şi şcoală se consideră
ca un sistem de îndatoriri reciproce în colaborarea părinţilor cu şcoala pentru a educa şi forma
copilul.

Experienţa acumulată pe parcursul timpului la catedră a arătat că o relaţie de susţinere
reciprocă şi o atmosferă binevoitoare a factorilor educaţionali favorizează educaţia de calitate
şi sprijină formarea şi completarea culturii pedagogice a familiei.

Analizând activitatea noastră în acești ani cu familia (mai ales în calitate de diriginte),
am concluzionat că pentru o relaţie optimă cu părinţii este nevoie de a îmbina variate forme şi
metode de colaborare a şcolii cu familia şi comunitatea. Unele dintre acestea sunt:
-  şedinţele cu părinţii - oferă acestora ocazia de a se cunoaşte între ei, de a acţiona ca o
echipă, de a se cunoaşte reciproc cu cadrele didactice, de a discuta aspecte ale programului
şcolar, de a afla despre progresele/regresele copiilor, schimbările intervenite în evoluţia lor
ș.a;
-  lectoratele  cu  părinţii  -  cu  teme  diverse,  prin  care  părinţii  sunt  informaţi  privitor  la
importanţa cunoaşterii personalităţii propriului copil, aprecierea corectă a comportamentelor
copiilor,  măsuri şi soluţii pentru ignorarea sau limitarea comportamentelor negative, tehnici
şi metode prin care-şi pot ajuta copilul la lecţii etc.;
-  consultaţiile  individuale  (convorbirile)-  oferă  prilejul  abordării  individualizate  a
problemelor cu care se confruntă copilul sau părintele, se pot oferi sfaturi, părinţii pot furniza
informaţii mai intime pe care nu doresc să le facă publice, dar sunt relevante pentru educaţia
şi instrucţia copilului;
-  convorbiri  telefonice – care au luat  amploare  datorită  telefoniei  mobile,  dar  și  timpului
limitat al părinților și cadrelor didactice;
- chestionarul – permite obţinerea unor informații privind organizarea colectivelor de elevi,
subiecte abordate pe viitor la ședințe, doleanțe ale părinților ș.a.;
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-  participarea părinţilor  la  activităţi  organizate în şcoală  -  lecţii  deschise pentru părinţi,
astfel  părinţii  au  posibilitatea  să  cunoască  nivelul  de  pregătire  al  copilului,  deprinderile
însuşite, prietenii acestuia, să se familiarizeze cu metodele şi procedeele folosite în predare,
pot face analize comparative privitoare la copiii lor;
-  consiliere psihopedagogică - constă în rezolvarea unor situaţii – problemă cu copiii lor,
prestează servicii de consiliere şi distribuie materiale informative;
- vizite la locul de muncă al părinţilor - contribuie la cunoaşterea specificului unor profesii și
competenţele necesare practicării acestora; părintele poate fi ghidul acestor acţiuni;
- excursii,  drumeții  - părinţii  pot contribui la organizarea şi sponsorizarea acestor acţiuni,
asigură supravegherea copiilor, trăiesc emoţii pozitive alături de copilul lor, le oferă modele
de comportare;
- expoziţii cu lucrări ale copiilor - prilej de a-i familiariza cu date importante despre evoluţia
copiilor, atât pe plan artistic, cât şi al bagajului de cunoştinţe;
- sărbătorirea zilei de naştere a copiilor în clasă - copiii învaţă comportamentul civilizat,
unele convenţii sociale şi se creează legături afective cu membrii familiilor, deoarece invitaţii
sărbătoritului pot fi părinţi și alte rude;
- serbările şcolare - prin care părinţii  pot descoperi aptitudini speciale ale copiilor, nivelul
dezvoltării acestora, pot să le evalueze performanţele, să se implice în organizarea acestor
activităţi;
- implicarea părinților în proiecte și parteneriate şcolare;
- ziua uşilor deschise - în cadrul cărora părinţii asistă la orele de curs şi la alte activităţi;
-  jurnalul  clasei -  cuprinzând fotografii,  impresii  ale  copiilor,  altor  persoane implicate  în
activităţile clasei, descrieri de acţiuni, diplome obţinute, desene create de copii  etc;
- scrisorile şi însemnările - necesare ca mijloc operativ, comod, în condiţiile când cadrele
didactice nu au posibilitatea unor întâlniri directe cu părinţii elevilor; 
-  lecţii  deschise  -  părinții  pot  participa  la  lecții  şi  cunoaşte  modalităţi,  metode,  mijloace
didactice, pe care le pot folosi acasă pentru completarea educației copiilor;
- avizierul şcolii - conţine informaţii de interes comun pentru elevi şi părinţi privind activităţi
ce  se  desfăşoară  în  şcoală,  rezultate  de  la  concursuri,  anunţuri  importante,  programe  în
derulare etc;
-  ateliere de lucru cu părinţii -  în cadrul cărora aceştia sunt familiarizaţi cu standardele de
eficienţă  a  învăţării/finalităţile  educației,  conţinuturile,  strategiile  aplicate,  programul  de
activitate a şcolii;
- mese rotunde - la care părinţii şi profesorii fac schimb de experienţă educaţională;
-  conferinţe  ştiinţifice-în  cadrul  cărora  cadrele  didactice,  dar şi  părinţii  ţin  comunicări  cu
privire la educaţia copiilor în şcoală şi în familie;
- revista și sit-ul web al școlii - ce conţine informaţii despre activităţile instituţiei; prezentarea
unor evenimente; anunţuri despre activităţile ce urmează a fi desfăşurate; articole diverse la
care pot să-și aducă aportul și unii părinți;
- acordul de colaborare şcoală-familie - sunt stipulate responsabilităţile şcolii şi ale părinţilor
în procesul educaţional;
- școala părinţilor - se organizează cursuri psihopedagogice pentru părinţi;
- ”biblioteca vie”(vorbitor, invitat, vizitator) - aceasta este o tehnică prin intermediul căreia
un părinte prezintă copiilor, profesorilor, altor părinţi informaţii importante privind profesia
sa;
- activităţi pentru copii organizate în comun de către învăţători şi părinţi.

Dezavantajul cel mai evident constă în faptul că acţiunile parteneriatului educaţional
nu  se planifică  în  baza  unor  analize  profunde,  nu  se  consideră  obligatorii  şi  nu  se
monitorizează continuu pentru a lichida la timp lacunele şi greşelile comise.
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3.5 CUNOAŞTEREA ŞI PROMOVAREA METODELOR

PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR

Prof. înv. primar Carmen Becheru
Prof. înv. primar Felicia Petrescu

Școala Gimnazială nr.128 București

„E atât de greu când trebuie, și așa de simplu când ai o motivație!”

Anne de Gautier

Societatea modernă se confruntă în opinia mea cu aproximativ aceleași probleme cu
care  s-au confruntat  și  antecesorii  noștri.  La  fel  cum pedagogii  trecutului  au încercat  să
găsească  soluții  și  să  se  adapteze  unei  lumi  în  schimbare,  așa   și noi  trebuie  să  ne
repoziționăm și să găsim soluții și în teoriile tradiționaliste și clasice.

Multe dintre problemele școlii contemporane își pot găsi rezolvări parțiale, dacă nu
totale, în reprezentanții „Educației noi”. Una dintre marile dificultăți ale educației de azi, îl
constituie  faptul  că  oferta  educațională  a  școlii  ca  instituție  nu  corespunde  cerințelor
economiei  de piață,  în  sensul  că ceea  ce  se  învață  la  școală  nu are un corespondent  în
realitatea  cotidiană;  se  pune  accent  mai  mult  pe  latura  teoretică  și  mai  puțin  pe  partea
experimentală. Fondurile alocate pentru activitățile practice sunt insuficiente, deși pe termen
mediu  și  lung această  investiție  reprezintă  de fapt  un câștig  sigur.  De-a lungul  timpului
pedagogi  precum  Rousseau,  J.F.Herbart,  John  Dewey,  și  Pestalozzi  au  abordat  această
problemă punând accent pe latura practică a educației.  Spre exemplu Pestalozzi afirma în
romanul pedagogic „Leonard și Gertruda” că ”orice teorie despre profesie estre insuficientă
dacă nu e legată de practica efectivă”. Lucrările sale accentuau ideea îmbinării teoriei cu cea
a practicii. 
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W. August Lay (1862-1926) în lucrarea sa „  Ș  coala faptei”, eviden  ț  iază necesitatea  
extinderii activită  ț  ilor practice ale elevilor prin metode diverse   ș  i atractive cum ar fi: muz  ica,  
dansul, desenul, modelajul, munca manuală, etc., o idee valoroasă care are un corespondent
în procesul educativ modern – learning by doing.

Un alt pedagog vizionar, care a pus accent pe componenta practică a cunoașterii este
John Dewey care afirma că „activitatea practică este sursa cunoașterii”. Teoria acestuia este
valabilă  și  astăzi,  fiind  evidențiată  necesitatea  dezvoltării  unei  atitudini  și  personalități
capabile să rezolve problemele vieții. Este de notorietate citatul „școala este însăși viața”.

Mai toți pedagogii, fie ei clasici sau contemporani pledează pentru atragerea elevilor
spre  școală/învățare prin metode active-participative. Elevul vremurilor noastre dorește să
învețe altfel,  respectiv făcând lucruri  concrete.  Aceștia trebuie să se apropie mai mult  de
experimente  și  de  învățarea  prin  descoperire,  care  este  mult  superioară  învățării  ca
acumulare de cunoștințe. Soluția a descoperit-o în urmă cu multă vreme J.Dewey, care a
conchis  că  prin  descoperire,  copilul  devine  curios  și  i  se  declanșează  acea  motivație
intrinsecă generată de interesul spontal al acestuia pentru a depăși obstacolul. Din această
teorie a interesului, pedagogul a dedus un sistem de instruire bazat pe libertatea elevului de  a
opta pentru unele sau altele dintre disciplinele de învățământ, sistem ce se aplică  și astăzi,
deși nu la nivelul la care ar fi de dorit. Ar fi bine și indicat să existe o paletă mai largă de
discipline opționale, pentru ca elevii să se îndrepte spre acele cursuri care-i interesează cu
adevărat și în care pot găsi plăcere și eventual pot performa.

Școala contemporană este departe de realitate,  învățarea are loc „în spatele ușilor
închise” (în marea majoritate a cazurilor) iar acest fapt demotivează elevii.  Învățarea cu o
oarecare frecvență în laboratoarele existente – de fizică, chimie, științe ale naturii, biologie,
istorie  etc, ar aduce copiii mai aproape de realitate și ar face actul educativ mai interesant și
atractiv.  Astfel  s-ar rezolva  și  problema legată de motivație  și  implicare,  deoarece elevii
învățând astfel, ar face adnotări, observații pe baza experimentelor, ar învăța într-o manieră
autentic euristică. Cum spunea Elle Key „Munca sa importantă va fi să învețe elevul să-și
facă propriile sale observații,să-și facă singur temele, să-și găsească el singur mijloacele de a
folosi cărțile, dicționarele, hărțile, să învingă singur dificultățile întâlnite și să obțină astfel
singura recompensă morală a eforturilor sale: „o înțelegere mai mare, o forță cucerită”.Am
dat integral acest citat deoarece conține în el o întreagă filozofie  a învățării valabilă oriunde
și oricînd, care transcede timpurile și este mereu actuală.

O altă modalitate prin cale elevii pot fi atrași către școală o reprezintă clasicul „joc de rol”,
metodă utilizată rar din motive legate de economia de timp. Prin intermediul ei, copiii  pot învăța
lucruri despre comunicarea eficientă cu cei din jur, despre empatie, toleranță, curajul de a fi ei înșiși
și își pot exprima propria personalitate. Eu cred că este foarte important ca elevii, copiii în general să-
și dezvolte această abilitate de “a comunica” fiindcă este un “must have” o cerință, o condiție a
epocii pe care o traversăm. De la comunicare începe totul indiferent de domeniul de activitate. Aici
copiii au ocazia de a se  pune în pielea unor personaje  și de a juca niște roluri, de a exersa situații
apropiate  de  viața  reală,  context  care  le-ar  aduce  doar  beneficii  într-o  societate  agresivă  și
concurențială.
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Aceste sesiuni de relaționare între elevi, contribuie la dezvoltarea personală și la încrederea
în forțele proprii. De asemenea educatorul îi va învăța pe aceștia cum să gestioneze și să treacă peste
emoții, cum să depășească barierele de comunicare și le poate oferi indicii, sfaturi, soluții, le poate
recomanda anumite exerciții de relaxare care să-i conducă la o pregătire temeinică în eventualitatea
unei prezentări la un eveniment, la școală sau în fața prietenilor. Reprezintă un veritabil antrenament
de dezvoltare  personală,  deoarece a  te  exprima liber,  politicos  și  eficient  este  o  abilitate  care  se
formează  mult  mai  ușor  la  această  vârstă.  Societatea  are  nevoie  pentru  a  funcționa  eficient  și
democratic de viitori cetățeni (actualii elevi) capabili să-și exprime  și să-și argumenteze opiniile,
punctele de vedere, și care să acționeze și să reacționeze la eventualele devieri de la democrație sau
de orice alt tip. Copiii îndrăgesc dramatizările și jocurile de rol din timpul lecțiilor, deci este o ocazie
de a evita/corecta temerile,  inhibițiile  și  de a construi încrederea în  ei înșiși  și  în viitorul care-i
așteaptă.

Printre alte metode de atragere a elevilor către școală se numără utilizarea mijloacelor
audio-vizuale. De multe ori din motive legate de obișnuință sau comoditate, sau pentru că
pur  și  simplu  dascălii  sunt  sufocați  de  mormane  de  documente  de  ordin  birocratic,
calculatorul, softurile educaționale, ori videoproiectorul nu sunt prea des folosite. Se știe că
foarte  mulți  elevi  recepționează  mai  rapid  și  mai  facil  informațiile  noi  prin  intermediul
vizualului. În plus este de notorietate că acești nativi digitali se simt în largul lor cu toate
aceste mijloace care ne transformă viața, fie că suntem adulți sau copii. Deci trebuie  utilizate
pe scară mai largă aceste „auxiliare” electronice, dar în măsura în care să nu transforme elevii
în roboți.

Pe de altă parte, într-o lume digitalizată, a exploziei științei și tehnicii, pare elevii că
nu mai au reperele clasice ale culturii și eticii. Partea tehnică, învățarea asistată pe calculator
își au locul lor bine definit, dar nu trebuie neglijate  valorile morale și cultura. Un om nu este
cu adevărat complet educat, fără un anumit set de valori morale, estetice, sociale, etc. Marea
provocare a viitorului va consta în formarea unor competențe de dezvoltare personală și de
realizarea unor obiective de ordin cultural și moral. Va fi nevoie să ne umanizăm într-o lume
din ce în ce mai robotizată.

Filmul  poate  constitui  material  didactic  pentru  predarea  unor  materii  ca  Educația  civică,
Științele Naturii, Muzică  și mișcare, Limba romană,  Joc  și mișcare, dar poate fi  și un instrument
adecvat unei educații cu bătaie lungă.

Deși cinema-ul este cea mai populară artă, este încă prea puțin prezentă în viața copiilor
noștri.  Cinematografele  sunt  limitate  la  filmele  de animație  sau filme recente  fără  substanță,  iar
televizoarele nu oferă programe educative pentru copii și școlile nu au prevăzute în programă ore de
educație cinematografică. Dar le putem proiecta elevilor filme artistice sau documentare în sala de
clasă, să mutăm cinematograful la școală măcar de două ori pe lună.

Cinema-ul poate fi un instrument de cunoaștere complexă a lumii și poate deveni important
atât pentru o privire spre exterior, pentru descoperirea lumii de către copiii, cât și pentru o privire spre
interior, pentru crearea propriilor păreri, pentru înțelegerea unor emoții. Filmele oferă viziuni diferite
despre lume si oameni, pe care copiii si tinerii le pot cunoaște, analiza si dezbate într-un timp scurt, la
obiect. Beneficiile unui astfel de demers sunt imense pe termen lung.

A aduce copiii la un loc – muncind în echipă sau în grup -  prin elaborarea unor proiecte, sau
prin  rezolvarea unei sarcini de lucru simple, este o altă modalitate de a evita abandonul școlar și de
a-i  atrage  către  școală.  Entuziasmul  și  bucuria  de  pe  fețele  lor,  când  lucrează  colaborând  și
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cooperând  nu  se  poate  descrie  în  cuvinte.  Astfel  ei  reproduc  la  microscară  ce  se  întâmplă  la
macroscară  în  societate.  Învață  să  pună  umăr  lângă  umăr  pentru  atinge  un  țel  comun,  lucru  cu
implicații viitoare deloc de neglijat.

Așa cum bine scria Mihai Eminescu „Vreme trece, vreme vine/Toate-s vechi și nouă toate/Ce
e rău  și ce e bine/Tu te-ndeamnă de socoate!”. Educatorii contemporani se află în fața unei  mari
provocări, și anume aceea de a găsi soluții viabile pentru ca elevii să frecventeze școala cu drag și cu
acea curiozitate de a ști, și a de descoperi sau aprofunda lucrurile care îi interesează.
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3.6 PREVENIREA EŞECULUI ŞCOLAR ŞI A ABANDONULUI
ŞCOLAR

Viziteu Dana-Cristina
 profesor de istorie al Liceului Tehnologic Târnăveni, judeţul Mureş,

cristina_cordos@yahoo.it

Prin această lucrare îmi propun să subliniez unele probleme legate de eșecul școlar și
fenomenul abandonului școlar, având în vedere experiența directă cu elevii. Nu dorește să fie,
desigur, o contribuție definitivă, deoarece, tocmai datorită diversității fenomenului eșecului
școlar și a abandonului școlar, reflecția și studiile, precum și atenția omului decent este încă
insuficientă  pentru  a  fi  decisivă.  Intenționez  să  subliniez  problema  din  punct  de  vedere
cognitiv și, ulterior, să aprofundez potențialul metodologic de care dispune profesorul pentru
a continua în direcția pur disciplinară a domeniului  meu de predare,  cel  referit  la  științe
umane.
Câteva aspecte cognitive ale fenomenului părăsirii și abandonului școlar timpuriu

Elevul M are aproximativ 18 ani, urmând ultimul an al unui şcolii profesionale pentru
a deveni electrician, chiar dacă singura motivație de a se prezenta la școală este confirmarea
rolului său de lider în clasă. La vârsta majoră decide să nu participe mai mult. Elevul T are 16
ani, este în aceeași clasă ca M. Nu își exprimă nici o voință în studiu și, deși va continua anul
școlar, își petrece cea mai mare parte a timpului în ușa clasei, nici în interior, nici în exterior.
Când rămâne în clasă, este hiperactiv și deranjează continuu. De la școală primește mesaje de
îndreptare a comportamentului, programe și sancţiuni. În timp ce acestea din urmă rămân ca
fundal  fără  valoare,  el  încearcă  să  atragă  atenția  profesorilor  asupra  sa  însuși,  cu  cereri
repetitive și uneori lipsite de sens. Dacă anul acesta nu a renunțat la școală, este un candidat
probabil la repetenţie sau abandon pentru anul următor.
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M și T sunt doi tineri care au o suferință familială similară și care, de altfel, trăiesc în
același mediu socio-cultural. Primul, părinții divorțați, dintre care fostul tată în închisoare și
un frate care a cunoscut deja programul închisorii. Dificultățile economice o împing pe mamă
la experiențe repetate de prostituție, iar băiatul însuși se „ocupă” cu furturi mici și cu slujbe
grele plătite prost, astfel încât este încredințat asistenţei sociale. Al doilea are un tată alcoolic.
De câteva ori a văzut că violența tatălui îl  afectează pe el  însuși  și  pe mama sa, care se
împrumută,face slujbe umile pentru a întreține familia.

Realitățile examinate sunt din ce în ce mai frecvente în școlile noastre, unde consiliul
clasei și profesorii nu sunt în măsură să facă o schimbare a învățării pe baza competenţelor
planificate. Achiziția de noi abilități rămâne o alegorie goală. Aceste exemple dezvăluie o
tulburare socială care provoacă instituția de învățământ și în care au fost detectate elemente
cognitive  care  merită  lupta  pentru  prevenirea  abandonului.  Sunt  evidențiate  următoarele
elemente:
puțină încredere  în  abilitățile  sistemului  de instruire  pentru a-și  dezvolta  în  mod adecvat
abilitățile necesare pentru intrarea pe piața muncii; 
în  confruntarea dintre  ofertă  și  cerere,  există  o incidență redusă a canalelor  instituționale
(birouri  de  muncă),  în  timp  ce  canalele  non-formale  prevalează,  în  special  cunoștințele
personale și/sau familiale; 
stagiul care este văzut ca o activitate pregătitoare pentru plasarea la locul de muncă, cu o
conotație redusă de formare și cu o tendință mai mare la experiența la locul de muncă.
„Aceasta se traduce printr-o viziune destul de complexă a sistemului de formare: formarea
instituțională  și  neinstituțională  este  văzută  ca  o  activitate  care  nu  este  orientată  către
nevoile  companiilor,  care,  în  consecință,  trebuie  să  suporte  costuri  semnificative  pentru
transferul  de competențe  și  cunoștințe către solicitanții  lucrătorii,  care să le  permită să
contribuie la procesul de producție ".

Diferența dintre formarea instituțională și cea care poate fi cheltuită pe piața forței de
muncă  este  totuși  accentuată  dacă,  după  cum  cred,  putem  generaliza  ceea  susţin.  Se
evidențiază o credință larg de răspândită de abandon în rândul tinerilor  care joacă un rol
important în motivația școlară.

Pentru a intra în specificul pregătirii instituționale, se constată că deciziile de a părăsi
școala  depind  în  general  de  lipsa  culturii  generale,  a  pregătirii  specifice,  a  problemelor
școlare  și  familiale;  problemele  de  sănătate  ale  elevilor  au  o  influență  pozitivă  asupra
abandonului  abandonului,  deși  nu  sunt  semnificative  statistic;  condițiile  culturale  și
profesionale ale familiilor lor sunt importante; condițiile economice ale familiei indică faptul
că, cu cât este mai mare averea detectată, cu atât este mai mică probabilitatea de abandon;
sprijinul  școlar  și  cultural  al  familiei  au  o  importanţă  semnificativă;  sentimentul  privării
(renunțarea la consumul de bunuri tipice pentru adolescenți din cauza lipsei de bani; mă refer
în special la hrana de tip fast-food în confruntare cu pachetul de acasă) și a altor bunuri din
diferite sectoare reduc probabilitatea de abandon. Decizia de a părăsi școala este asociată într-
un  mod  deloc  neglijabil  cu  nivelul  cultural  al  familiei  din  care  face  parte,  cu  nivelul
veniturilor acesteia. Alți factori sunt: credința abandonului de a avea o atitudine slabă față de
studiu, dorința de a câștiga bani, prezența problemelor în relația cu  școala în ansamblu  și
lipsa  de  înțelegere  cu  profesorii.  În  schimb,  sunt  factori  neglijabili:  costurile  directe  ale
frecventării școlare.

Abandonul  nu  subestimează  utilitatea  studiului;  atitudinea  față  de  lumea  muncii
prezintă elemente de maturitate, atitudinea negativă față de studiu este puternic condiționată
de preferințele  și  de contextul  cultural  al  familiei  față de studiu,  problemele de integrare
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privesc organizarea  activității  de formare  și  nu problemele legate  de relația  personală cu
profesorii,  abandonul  abandonat  este  puternic  legat  de  factorii  cu  privire  la  preferințele
tinerilor și nu de factorii obiective legate de oportunitățile de muncă extrașcolare.

Sugestii  privind  diminuarea  abandonului  vizează  extrem  de  mult  o  politică  de
integrare  care  implică  localităţile,  judeţele,  organisme  de  formare,  managementul  școlii,
centre de angajare pentru a organiza „căi alternative” de formare, ucenicie și introducere pe
piață muncii„proiectate pe baza nevoilor lor reale”.

În special, se propune să se caute noi strategii între școală și familie și între școală și
teritoriu;  reevaluați  rolul  cadrului  didactic  printr-o  pregătire  inițială  adecvată,  actualizată
continuu,  consolidarea  abilităților  de  mediere  didactică;  îmbunătățește  continuitatea  între
primul și al doilea an de liceu, perioadă care reprezintă un nivel ridicat din punctul de vedere
al abandonului, identificând forme de orientare adecvate,  deoarece orientarea educațională
acționează ca un antidot al proceselor de excludere care, în condițiile mascării îmbunătățirii
așa-numitelor talente personale, sancționează un  „destin social” înscris în vechile  și noile
forme de marginalitate; dezvoltarea unei culturi de evaluare pentru o intervenție de calitate
asupra stresului educațional și, prin urmare, asupra abandonului.

O  problemă  deschisă  privește  trasarea  unor  căilor  educaționale  și  de  formare  ale
elevilor individuali, este necesară o formare a tinerilor obligatorie pentru politicile publice
care vizează reducerea fenomenului de ieșire prematură a adolescenți de la școală și formare
atât pentru a crește nivelul de competențe individuale necesare, cât şi pentru intrarea pe piața
muncii.

Așteptările  particulare  și  o  reflecție  asupra  relației  dintre  educație  și  școală  se
încadrează  în  implementarea  acestor  cursuri  pentru  profesori.  După  cum  subliniază
Spadafora1,  recuperând  contribuția  lui  Granese  (1993),  Frabboni  (1996)  și  Burza  (1999),
planificarea școlii trebuie să țină seama în mod corespunzător de contextul existențial cu care
să interacționeze, având în vedere  „procesele de zdrobire  și diseminare care creează lipsa
punctelor de referință și dezorientare ".2

Realitatea cursurilor școlare
Profesorul în fața celor care, dintr-un text de bază al pedagogiei marginalității precum

cel al lui Piero Bertolini și Letizia Baronia (1993), au fost numiți „copii dificili”3ar trebui să
treacă dincolo de  „obstacolul epistemologic” descris de Bachelard4și creează o pauză între
limbajul  științific  și  gândirea  comună  pentru  a  recupera  simțul  persoanei  în  propria  sa
irepetabilitate, la limita indecisibilității (Foucault) și, prin urmare, subiectul în primul rând, ca
ființă  semnificativă5.  Din  punct  de  vedere  pedagogic,  respingerea  prejudecăților

1
 Spadafora  G.,  La pedagogia  tra filosofia,  scienza e  politica  nel  Novecento  e  oltre,Franco Cambio,  Enza  Colicchi,  Marielisa  Muzi,

Giuseppe  Spadafora,  Pedagogie  generală:  identitate,  modele,  probleme,  Noua  Italia,  Florența,  2001,  p.  87:  „Dacă  antrenamentul  este
rezultatul  dinamicii  care  oscilează  între  creșterea  biologică  ontologică  a  persoanei,  intenționalitatea  cognitivă  și  imponderabilitatea
evenimentelor  -  un  rezultat  niciodată  definit  și  definitiv  -  dacă  este  rezultatul  experiențelor  de  auto-antrenare,  dar  și  a  acțiunilor
heterodirecte,  dacă este sinteza multiplelor  experiențe de intersubiectivitate,  este evident că problema instruirii  se referă neapărat la  o
intenționalitate  educațională destinată să facă ca o persoană să se  formeze ca persoană care  să fie  îndepărtată atât  din inevitabilitatea
evenimentului, cât și din orice posibil proces de co-instruire, sau mai rău de deformare. …. Din motivele menționate doar, relația instruire-
școală nu poate astăzi ignora conștientizarea faptului că scenariile contemporane prezintă noi probleme pentru proiectul de formare, în
sensul că există nenumărate subiecte, locuri, ore și procese de formare, până la punctul că unii autori teoretizează necesitatea unui sistem
integrat de instruire destinat ca o rețea de agenții de formare destinate să constituie un pact de planificare și operațional pentru formare"
2
Spadafora G., La pedagogia tra filosofia, scienza e politica nel Novecento e oltre..., op. cit. p. 87

3
Bertolini P.-Caronia L., La Pedagogia dei ragazzi difficili , La Nuova Italia, Florența, p. 2: „Acestea din urmă sunt astfel mai ales că au în

spatele lor experiențe de pregătire serios insuficiente și dezamăgitoare, așa că pare chiar evident că trebuie mai întâi să se întâlnească și să se
confrunte cu oamenii și cu metode educaționale cu adevărat alternative”.
4
 Gaston Bachelard, Formarea spiritului științific, Raffaello Cortina Editore 1995, p. 13 unde afirmă că fiecare trăsătură a caracterului stării

pre-științifice și a mentalității acesteia este în același timp un obstacol epistemologic pentru progresul științei spre progres (spirit nou).
5
Burza  Viviana,  Formarea  între  marginalitate  și  integrare,  Edizioni  Periferia,  Cosenza,  2002,  p.  14,  subliniază  din  punct  de  vedere

problematic-existențial că „a face pedagogie, chiar și astăzi ca înainte, înseamnă a se măsura pe sine cu complexitatea și natura problematică
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antropologice înseamnă a gândi la relativismul marginalității (gândiți-vă doar la „bun”, la
„handicap”, la „vechi”), apropiați-vă de celălalt cu abilități de ascultare, acceptați decalajul
dintre cunoștințe și realitatea în care este configurată o incertitudine (ontologică) care este o
sursă inepuizabilă de creativitate. Pe scurt, să se recunoască căi alternative existențiale.

În acest context, a vorbi despre „reeducare” este arogant și lipsit de sens, în timp ce în
schimb se deschid alte oportunități. Este o problemă de deconstruire, de contextualizare și de
asemenea, de la acele „aventuri” cognitive ale copiilor străzii.„Pedagogia marginalității ar
trebui să marcheze trecerea de la ordinea sentimentală în care aceste reduceri se încadrează
adesea în cea a formalizării, simbolizării  și conștiinței de sine. Pornind de la universul lor
simbolic, îi putem conduce pe acești copii către o lectură mai conștientă a modului lor de
realitate intenționată și, prin urmare, a percepției sinelui. Și pornește de la codurile pe care
le  știu  că  le  putem conduce  în  explorarea  altor  limbi,  a  altor  abstractizări,  a  unor  noi
oportunități pentru a face mai transparentă inteligibilitatea aventurii lor existențiale ".6

A fi  în  afara prejudecăților  înseamnă a menține intenția  intervenției  educaționale,
considerând  ca  punct  de  plecare  recunoașterea  alterării  universului,  simbolic  din  care
profesorul poate conduce băiatul spre o lectură mai conștientă de sine și de propriul său stil şi
de interpretare a lumii.„În acest scop, este esențial să propunem noi experiențe cognitive,
dar  începând  să  lucrăm  în  țesătura  experiențială,  în  acea  antropologie,  în  acel  stil
particular de a da valoare lumii. Prin urmare, intenția trebuie făcută conștientă și schimbată
către zone tot mai largi. O intenționalitate pe care înveți să o susții în echilibrul dificil între
autonomie și dependență, între forță și fragilitate, între mine și lume ”.7

Într-un context al elevilor în pericol,  școala ar trebui să se ofere ca un mediu pentru
prevenirea devianței, oferind instrumente care îi fac pe băieţi mai rezistenţi în faţa capcanelor
dintr-o lume săracă în valori și, mai ales, supusă consumerismului. Strategia de construire și
consolidare  schimbă  drastic  perspectivele  urmărite  în  mod  tradițional  în  gestionarea
greutăților  și  marginalizării:  în  loc  să  investigheze  deficiențele,  inadecvările,  neglijarea
gravă,  slăbiciunea  caracterului,  corespondenții  trebuie  să  fie  proiectați  și  implementați  în
programe compensatorii.  Adică,  trebuie  identificate  orice  elemente  pozitive  pe care  să  le
utilizeze pentru a consolida rezistența  și a depăși dificultățile, de a schimba viața copiilor
defavorizați. 

Termenul „rezistență” este împrumutat din tehnologia metalului, în care este definit ca
puterea de rupere dinamică a unui metal, determinat cu o secvență de  șocuri; prin urmare,
este inversul fragilității.  Este un concept care se pretează să descrie  acea abilitate  a unei
persoane de a evita  „calea  fatală”  în timp ce trăiește  în situații  de stres grav  și  tulburări
sociale  și  este  o  caracteristică  „virtuoasă”  care  a  fost  găsită  și  în  grup.  Se  remarcă  prin
capacitatea individului  de a rezista,  chiar dacă este supus unei presiuni grave, distrugerea
integrității lor  și capacitatea de a-și construi o viață normală într-un context de ostilitate a
mediului. În ultimul caz, unele elemente ale personalității aflate în interacțiune permanentă
cu elementele de mediu capabile să consolideze rezistența  și capacitatea de construire care
corespund în cele din urmă unei întăriri a stimei de sine și a zonei sinelui  și a comunicării
sunt  de o importanță fundamentală.  Ne gândim,  de exemplu,  la  activități  care facilitează
procesul de socializare, care activează sentimente de solidaritate  și contribuie la construirea
unei  comunicări  corecte  între  membrii  unui  grup.  Prin  urmare,  abilitățile  relaționale  și

a persoanelor expuse și la pierdere, la eșec. Și în acest „interogatoriu”, conștiința pedagogică s-ar trezi cu siguranță pentru a da înapoi vocea
locurilor tăcerii ».
6
A. Gramigna-M. Rigetti, …Svegliandomi mi sono trovato ai margini. Per una pedagogia della marginalità. Bologna, Clueb, 2001, p. 125

7
https://con-fusioni.jimdofree.com/articoli-e-recensioni/la-prevenzione-dell-insuccesso-scolastico-e-del-drop-out/  , vizualizat la 20.03.2020
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comunicative ale profesorilor  și educatorilor, care sunt  și purtători de valori autentice, sunt
relevante.

Dintr-o perspectivă  nedeterministă  sau evolutivă,  predarea  disciplinară  nu poate  fi
redusă la o simplă transmitere de conținut,  dar acestea trebuie adaptate  elevului  pentru a
dezvolta sentimentul de autonomie al proiectului și căutarea sensului propriei persoane. 

„A vorbi despre „formă ”adesea pune în discuție unul dintre principiile educaționale
centrale,  cum  ar  fi  cel  pe  care  procesul  de  instruire  real  are  loc  în  ceea  ce  privește
autenticitatea subiectului, în afara cuștilor de aprobare  și adaptare la schemele prestabilite.
Transmiterea conținutului trebuie, prin urmare, să fie însoțită de metodologii  care implică
abilități  comunicative  din  partea  profesorului,  să  inventeze  obiectivele  generale  ale
procesului de pregătire prevăzute în „Programele Şcolare”.

Procesul de învățare are nevoie de sprijin metodologic pentru motivație, în special
pentru  copiii  care  denotă  atitudini  și  comportamente  incomode.  Este  necesar  să  știm  să
dezvoltăm procese de învățare diferite și mai autonome diferite de cele ale recepției pasive,
preferând în schimb procesele de descoperire şi de acțiune.

Profesorul trebuie să se familiarizeze cu metoda operațională a laboratorului, metoda
investigativă  a  cercetării  experimentale,  metoda euristic-participativă  de acțiune-cercetare,
metoda individualizată de învățare a măiestriei.

Experiență  de  laborator:  practica  ca  acțiune  dialogică  în  care  subiectul  „își
construiește” propria sa învățare. Experiența de laborator a oferit oportunitatea de a reflecta
asupra setărilor  didactice care se referă la metodele istorico-cronice  și  „pentru probleme”
aplicabile,  în special,  predării ştiinţelor umaniste. Deci perspectivele gândirii  sunt diferite,
metoda  de  predare  este  diferită  prin  aceea  că  cadrul  însuși  stabilește  prioritățile  relației
educaționale, determinând în același timp obiectivele. Prin urmare, obiectivul principal este
transmiterea cunoștințelor, consecință didactică a așa-numitei epistemologii a oglindirii care
în teoria kantiană găsește o ruptură epistemologică.

Învățarea centrată pe conținut devalorizează dimensiunea „metacognitivă” a învățării
de a raţiona. În acest caz, emitentul, profesorul, va trebui să-și sorteze doar cunoștințele în
funcție  de  informațiile  care  trebuie  date  și  codificate,  astfel  încât  acestea  să  poată  fi
recunoscute din punct de vedere morfo-sintactic.  În schimb, destinatarul  are  sarcina de a
decodifica, rămânând impasibil  și tăcut. Doar în versiunea metodei interactive (considerată
pentru unii o variantă a celei tradiționale) se caută feedback, dar comunicarea, deși este mai
flexibilă și mai atentă la contextul clasei, rămâne ca o activitate statică, cu acte de comunicare
separate care au început  și scopuri precise. De fapt, dacă în primul mesaj este scanat astfel
încât să nu trezească probleme de înțelegere, în al doilea, decizia profesorului de a verifica
nivelul  de  învățare  începe  un  proces  de  comunicare  circulară,  care,  prin  urmare,
condiționează învățarea însăși  chiar dacă comunicarea rămâne în  continuare  legată  de o
relație unică între profesor  și elev. Dacă în primul caz gândul este format ca o oglindă în
concordanță cu gândul gândit, în al doilea există posibilitatea de a crea spații de creativitate,
dar și de excludere de la interacțiune.

Pe de altă parte, în modelul dialogic, participanții emit  și primesc. Comunicarea în
acest  caz  este  văzută  ca  un proces  relațional  semnificativ,spontană  și  deschisă  negocierii
sensurilor.  Circularitatea  comunicării  permite  tuturor  participanților  să  se  simtă  parte
integrantă  a  grupului  de  clasă.  Acțiunea  profesorului  are  ca  scop  contextualizarea
conținutului, având în vedere setarea cea mai potrivită pentru interacțiune, facilitând dialogul
luând în considerare acele variabile care în cazurile anterioare sunt considerate „deranjante”,
cum ar fi zgomotele sau condițiile fizice particulare ale subiecte participante.
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Interesul pentru comunicare din partea profesorului, căruia i se solicită abilități sociale
și de mediere, rezultă din considerația că învățarea unui tip de pregătire devine eficientă într-
un  context  în  care  dialogul  depășește  faza  conversației  spontane.  În  această  perspectivă
dialogică,  cunoașterea apare ca o adecvare  a  realității  pentru  a  ne îndrepta privirea către
acțiunea  educațională.  „Explicația”  este  înlocuită  cu  interpretarea  și  căutarea  sensului.
Matricea acestei perspective care salută elemente de continuitate în teoria sistemică, în studii
referitoare la relația dintre limbă și gândire și în constructivism. 

Departe de un stil de învățare noțional-enciclopedic de cunoaștere, care a devalorizat
procesele  cognitiv-emoțional-relaționale,  modelul  dialogic  propune  elevului  să
experimenteze propriile idei prin compararea cu alții  și  controlul discuției,  rațional,  astfel
încât poate deveni un constructor independent al formării sale. Profesorul acționează apoi ca
un facilitator al dialogului și al sprijinului pentru dobândirea de abilități (schela).În raport cu
subiectul pe care îl ocupăm, este relevant de menționat că, în cazul modelului tradițional
bazat pe lecția frontală, elevii, în special cei cu risc, găsesc posibilitatea de a se ascunde în
spatele unei atitudini pasive și superficiale care îi împiedică să se implice emoțional, în timp
ce  este  ușor  că  în  momentul  verificării  se  creează  o  atmosferă  de  competitivitate  și
antagonism  sau  chiar  renunțare.  Stăruința  și  pasivitatea,  pe  de  altă  parte,  doresc  să  fie
recuperate  prin  modelul  dialogului,  promovând  un  climat  de  colaborare,  într-o  relație
educațională care se dovedește a fi autentică și care, din punctul de vedere al cunoștințelor,
știe  să  organizeze  conținuturile  pentru  a  le  limita  de  la  acea  formă  de  fragmentare  ori,
ierarhizate, la care sunt reduse prin managementul claselor tradiționale. 

Pentru  a  dispune  ridicarea  calităţii  învățământului,  se  subliniază  necesitatea
inițiativelor  de orientare pentru combaterea  abandonului:  măsuri  care trebuie integrate  cu
profesionalismul profesorului mai ales în ceea ce privește evaluarea elevilor și incapacitatea
de a construi cursuri concepute pentru a răspunde nevoilor dictate de complexitatea socială.
„Și pe măsură ce complexitatea socială avansează, forțând școala să impună conținuturi din
ce în ce mai dificile,  totodată,  profesorul trebuie să acționeze prin aceeași  complexitate,
propunând  strategii  didactice  și  metodologice  care  mediază  pentru  a  readuce  această
complexitate  la  esențial,  recuperând  sensul  de  predarea  intenționată  ca  „comunicare
semnificativă”. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este parțial esențial să renunțăm la
aceleași tehnicități care supun persoanei obiectivul care trebuie atins ".8

A considera  complexitatea  prin a  o  readuce  la  esențial  fără  a  o  reduce  la  viziuni
atotcuprinzătoare ar însemna promovarea persoanei umane în dimensiunile  sale diferite  și
ajutarea acestei căutări a sinelui și a bunăstării cuiva care găsește ieșirea din creativitatea sa
într-o realitate socială bazată pe valori democratice.
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3.7 DESPRE ROLUL DASCĂLULUI ÎN PREVENIREA ABANDONULUI
ŞCOLAR POVESTE REALĂ

  Profesor Mişoc Mariana Adela
 Liceul Teoretic ”N. Cartojan” Giurgiu

O familie numeroasă formată din cinci copii, domiciliată în mediu rural, cu situaţie
financiară  precară,  deoarece  numai  mama lucrează  (  la  o  firmă  de  curăţenie  din  cel  mai
apropiat oraş).
Mariana şi Rodica sunt eleve la liceu , în oraş,  în clasa a IX-a, respectiv a X-a. Celelalte
surori sunt eleve la Şcoala Gimnazială în clasa a VIII-a şi a VII-a în sat, iar fratele are doi ani.

Rodica provine dintr-o căsătorie anterioară a mamei. Tatăl actual stă  cu cel mic, are o
mică grădină cu ceapă, cartofi, roşii şi în curtea din spate câteva păsări şi o capră cu iezi. El le
duce zilnic pe cele două fete la liceu cu maşina personală şi le aşteaptă să le aducă seara acasă
(cursurile se termină la 19,20), pentru siguranţa lor şi pentru că  microbuzul nu trece prin
localitatea lor, ci la o distanţă de doi kilometri de mers pe jos. 

Mariana are o personalitate puternică, s-a integrat bine în colectivul clasei a IX-a, şi-a
făcut mai multe prietene în clasă. Diriginta vrea să o pună şefa clasei, dar pentru că nu are
telefon mobil şi nici calculator renunţă la acest lucru deoarece comunicarea cu ea ar fi dificilă
şi întârziată. Rodica a studiat în clasa a IX-a la alt liceu  şi a fost transferată în clasa a X-a la
acelaşi liceu cu Mariana; tatăl este nemulţumit de ea pentru că este foarte atrasă de băieţi şi nu
o preocupă învăţătura. Ambele fete au bursă “Bani de Liceu”. 

La finalul semestrului I ambele au obţinut rezultate satisfăcătoare ( mediile fiind între
7-8 la Mariana şi 5-6 la Rodica). Mariana a făcut parte dintr-un proiect derulat în liceu în
semestrul I;  era activă, cu iniţiativă, muncitoare şi curată şi avea un zâmbet deosebit pe faţă.
Obrajii erau roşii şi sănătoşi, părul buclat şi totdeauna avea o replică, de pus la punct, pentru
colegii mai rebeli.

Problema mare pentru cele două fete va veni în vacanţa de iarnă. Începe semestrul al
II-lea şi fetele nu apar la şcoală: o săptămână, două săptămâni. Doamnele profesor-diriginte
dau telefon mamei( numai aceasta avea telefon) şi află problema. 

Fetele nu mai pot veni la şcoală pentru că tatăl are carnetul  auto suspendat pentru trei
luni de zile. Părinţii nu le lasă să meargă cu microbuzul pentru că vine foarte aglomerat din
alte localităţi şi, mai apare inconvenientul că li se face rău în mijlocul de transport( microbus).
Aşa că  părinţii doresc să le retragă de la şcoală. Chiar se prezintă la liceu şi vor să depună
cerere de retragere. 

Doamna  profesor- diriginte nu acceptă acest lucru şi încearcă s-o convingă pe mamă
de importanţa educaţiei şi a şcolii.
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Timpul trece, copilele nu sunt la şcoală, ci acasă, sunt nişte victime ale sărăciei şi ale unui
sistem rămas în urmă, neputincios şi dependent de o reţea de transport înapoiată.

Oare ne dorim  să fim cu adevărat în secolul XXI? Oare mai este nevoie ca tinerii să
aibă şcoală? Oare mai putem să facem să-şi dorească tinerii să meargă la şcoală? Cu siguranţă
că DA! Dacă oamenii şcolii şi oamenii din diverse organizaţii empatizează cu aceşti copii, cu
aceşti tineri derutaţi de societate şi de familie. Dacă sunt descoperite abilităţile şi talentele lor,
dacă sunt înconjuraţi  cu dragoste şi dăruire, dacă li se arată că sunt importanţi,  dacă sunt
ascultaţi.

Diriginta Marianei a prezentat situaţia  de abandon tuturor profesorilor care predau la
clasele  respective  şi  a  cerut  ajutorul  consilierului  şcolar.  Mariana  o  cunoştea  pe  această
domnişoară care a condus  atelierul  de interacţiune prin mimica feţei şi limbajul trupului din
cadrul proiectului desfăşurat în luna septembrie.  

Domnişoara consilier a evidenţiat-o pe Mariana pentru capacitatea extraordinară de a
transmite diferite stări prin râs. După ce a aflat situaţia ei,  consilierul şcolar a luptat mult şi
împreună  cu  doamnele  profesor-  diriginte  de  la  clasele  celor  două  eleve  au  dat  mereu
telefoane şi au vorbit cu tatăl care nu voia să mai lase fetele la şcoală.

 Diriginta Marianei l-a ascultat pe tatăl fetei şi a fost atentă la problemele lui şi ale
familiei,  nu l-a  contrazis  cu nimic,  l-a  rugat  să nu le  ia  fetelor  dreptul  la  educaţie  şi  i-a
argumentat cum a putut mai bine acest lucru. I-a prezentat tot comportamentul pozitiv  al
Marianei  în  cadrul  proiectului,  i-a  povestit  despre  zâmbetul  Marianei  şi  despre  dorinţa
colegilor şi a profesorilor de a o vedea în banca a treia, rândul din mijloc. Discuţiile telefonice
au avut loc timp de două luni, apoi, odată, doamna dirigintă a cerut să vorbească cu Mariana.
Aceasta a răspuns cu o voce vioaie.

 A fost întrebată dacă îi este dor de colegi şi profesori, pentru că lor le este dor de ea.
Apoi,  aceasta  a vorbit  la  telefon cu câteva  colege.  Toate  o rugau să vină la  şcoală.  Şi  a
funcţionat……Tata  a  cedat  şi  a  întrebat-o  :”Vrei  să  mergi  la  şcoală?  “şi  ea  a  răspuns
prompt:”Da!”Şi imediat, pe la începutul lunii aprilie, a apărut la şcoală, veselă. 

Toţi colegii au îmbrăţişat-o şi au mulţumit doamnei profesor -diriginte pentru că a
adus-o la şcoală. Toate telefoanele date au fost extrem de importante.  Mariana a terminat
clasa  a  IX-a,  a  luat  menţiune  şi  un premiu la  un concurs  regional  de desene.  Are  multă
încredere în ea şi a arătat familiei că nu e bine să abondonezi şcoala. Şcoala te poartă în sus şi
te poate  duce în depăşirea condiţiei existeţiale precare. 

Doamna profesor-diriginte i-a determinat pe mamă şi tată să facă cerere de înscriere în
clasa a X-a şi pentru Rodica. De la toamnă Mariana şi Rodica vor fi colege de clasă şi sora
din clasa a VIII-a va fi la acelaşi liceu, în clasa a IX-a.

Dacă  dorești  ceva  cu  adevărat  se  întâmplă!  Dacă  iubești  copiii  și  te  implici  cu
adevărat, dacă empatizezi cu problemele lor, dacă le arăți frumusețea școlii și a descoperirii,
dacă le arăți că sunt buni și că pot, îi vei avea alături și vei putea să faci cu ei,  și pentru ei,
lucruri mărețe !

Mişoc Mariana Adela, Liceul Teoretic ”N .Cartojan ” Giurgiu

Mail: adelamisoc@yahoo.com

26



3.8 ABANDONUL ŞCOLAR, CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE
PREVENIRE

Bundă Cristina, Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău
Ivan Iuliana Camelia, Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău

La nivelul generațiilor actuale de elevi și la nivelul generațiilor anterioare – tineri și
adulți, au fost identificare moduri diferite de manifestare a fenomenului. Dacă ne referim la
generațiile  anterioare,  adică  tinerii  și  adulții  comunității,  în  aproape  toate  comunitățile
analizate,  abandonul  școlar  a  intervenit  încă  din  clasele  primare.  Sunt  și  situații  în  care
abandonul s-a produs înainte de finalizarea ciclului gimnazial (clasa a VI-a și a VII-a), fie
pentru că elevul/eleva au fost nevoiți să muncească și au renunțat la școală, fie că au devenit
prematur  părinți.  Îngrijorător  este  faptul  că  în  comunitățile  vizate  de  proiect  au  fost
identificați  numeroși  adulți,  care  nu  au  urmat  niciodată  școala.  Abandonul  școlar  s-a
manifestat mai ales în primii ani de după revoluție. Dacă ne referim la generațiile actuale de
elevi, abandonul intervine, cel mai frecvent, în ciclul gimnazial,  începând cu clasa a VI-a.
Abandonul  apare  după  instalarea  fenomenului  de  absenteism,  apoi  eșec  școlar,  urmat  de
repetenție, pe parcursul mai multor ani la rând.

În funcție de numărul nominalizărilor făcute de comunitățile școlare privind cauzele
abandonului școlar, se constată aceleași tipuri de cauze ca și în cazul absenteismului școlar,
însă cu o altă ierarhizare (de la cea mai frecventă cauză întâlnită până la cea cu incidența cea
mai mică), după cum urmează:

 1. nivelul socio-economic foarte scăzut al familiei; familii numeroase (cu mulți copii) ce
optează săi folosească pe copiii mai mari la muncă, în agricultură sau la creșterea animalelor,
pentru întreținerea familiei;

2. modelul educațional oferit de familie/ frații mai mari; nivelul de educație foarte scăzut
al părinților, care nu acordă importanță școlii/educației și nu văd o perspectiva unei vieți mai
bune prin educație; familiile de etnie romă consideră că nu e nevoie de școală pentru a trăi
mai bine; 

3. familii dezorganizate (părinți divorțați, familii monoparentale cu mulți copii, părinți
care  consumă frecvent  alcool),  conduc  la  implicarea  în  activități  aflate  la  limita  legii,
graviditate timpurie în rândul fetelor; 

4.  insuccesul școlar; repetenția repetată (2-3 ani la rând); incapacitatea de a se integra în
colectivul școlar și a face față rigorilor școlii; incapacitatea cadrelor didactice de a gestiona
procesul  consilierii  familiilor  și  a  relaționa  educațional  și  interuman  cu  elevii  în  risc  de
abandon; 
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5.  influențe  negative  ale  anturajului/grupului  de  prieteni,  în  cazul  copiilor
nesupravegheați, cu părinții plecați în străinătate sau proveniți din familii dezorganizate.

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.

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.  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
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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.

În cadrul învăţământului  preşcolar educatoarea are,  de asemenea,  un rol decisiv în
formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este
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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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3.9 Proiect educaţional

-reducerea absenteismului şi combaterea abandonului şcolar-
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Director, 
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Iniţiator,

Prof. Iordache Ana Maria

Prof.Drăgoi Doina

Argument

Mutaţiile din societate şi  din familia contemporană (problemeleeconomice,  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
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mai multe probleme emoţionale la copii decât întrecut şi, astfel, frecvenţa absenteismului şcolar este

în creştere. 

La acestea se adăugă presiunea grupului,  riscul consumului de droguri şi  a altor forme de

dependenţa, metodele educative slabe şi inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare

şi notare, frică de examene etc, constituindu-se înadevăr aţi stress ori pentru elevi care, din păcate,

uneori  evita  confruntarea  cu  "problemă"  prin  fugă  de  la  ore.  Văzut  din  această  perspectivă,

absenteismul devine o problem socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită care

reflect atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 

Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal,  iarignorareasaupedeapsa

excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului.

Această schimbare în atitudine nu apareî n mod brusc. Există întotdeauna indici relevanţi ai

apariţiei ei. Orice eşec care nu este observat la timp poate antrena un proces de in adaptare. 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. 

Elevul încearcă să evite insuccesul preferând să îşi  petreacă timpul într-un mediu în care,

crede  el,  se  poate  remarca.  Din  păcate,  de  cele  mai  multe  ori  acest  mediu  îl  reprezintă  strada.

Prevenirea acestor acte de inadaptare constituie premisele pentru o dezvoltare armonioasă a întregii

personalităţi. 

Obiectivele  pe care  ni  le-am propus au menirea  de a fi  operaţionalizate,  astfel  încâtsă se

observe îmbunătăţiri calitative şi cantitative în planul comportamental al elevilor care absentează, dar

şi în susţinerea şi dezvoltarea unui cadru familial armonios şi a unor relaţii de colaborare familie-

şcoală.

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.

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 primară în cazul absenteismului şcolar.
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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

şi dezvoltare personală;

8. Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată.

Durata proiectului:

  Decembrie 2018 – Iunie 2019

Grupul ţintă:

 Elevii claselor a XI-a de la Liceul Tehnologic"VirgilMadgearu" ;

 Elevii cu risc de abandon.

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.

Decembrie
2018

Prof. Iordache Ana
Maria/eleviiclaselor

a XI-a

2. Chestionar  Aplicarea chestionarului 
pentru evaluarea riscului de 
abandon şcolar.

Decembrie
2018

Prof. Iordache Ana 
Maria/eleviiclaselor
a XI-a

3. Identificarea surselor de
stresşcolar

 Aplicare fişei de lucru 
Surse de stres şcolar

Ianuarie

2019

Prof. Iordache Ana 
Maria/eleviiclaselor
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a XI-a

4. Cine suntem noi?  Aplicarea  fişei  de  lucru
Cine sunt eu?

Februarie

2019

Prof. Iordache Ana 
Maria/eleviiclaselor
a XI-a

5. Cum mă văd, cum mă
definesc ceilalţi

 Aplicarea  fişei  de  lucru
Cum  mă  văd,  cum mă  definesc
ceilalţi

Martie
2019

Prof. Iordache Ana 
Maria/eleviiclaselor
a XI-a

6. Diploma mea  Aplicarea  fişei  de  lucru
Diploma mea

Aprilie
2019

Prof. Iordache Ana 
Maria/eleviiclaselor
a XI-a

7. Identificarea punctelor tari
şi a punctelor slabe

 Aplicarea  fişei  de  lucru
Analiza SWOT

Mai 

2019

Prof. Iordache Ana 
Maria/eleviiclaselor
a XI-a

8. Identificarea tipurilor de
temperament 

 Aplicarea chestionarului 
de identificare a 
temperamentului

Iunie

2019

Prof. Iordache Ana 
Maria/eleviiclaselor
a XI-a

Evaluarea proiectului:

 Chestionare;

 Fişe de lucru;

 Portofolii.

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;

 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;

 www.cevm.ro

Soluţii propuse pentru diminuarea riscului de abandon şcolar:
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Ţinând cont de situaţia specifică a copilului: cauzele problemei care determină unul

sau mai mulţi  indicatori  de risc activi,  punctele slabe şi punctele forte – propuneţi  solutii

pentru diminuarea riscului de abandon scolar. 

Aveţi  în  vedere cel  puţin următoarele  categorii  de măsuri  pe care  le  puteţi  lua în

calitate de învăţător sau diriginte al copilului monitorizat: 

- Solicitare de sprijin din partea cadrelor didactice (profesori de la disciplinele cu nr.

mare de absenţe, rezultate slabe etc); 

- Antrenarea colegilor de clasă: unul sau mai mulţi colegi ai copilului se oferă să-l ajute

la disciplinele respective;

- Antrenarea comunităţii de părinţi – pentru a ajuta familia în dificultate;

- Efectuarea unei anchete sociale dacă situaţia socio-economică a familiei este precară

şi/sau sunt suspiciuni de neglijare sau abuz asupra copilului (primărie); 

- Intervenţia unui psiholog;

- Consilierea şi orientarea profesională a părinţilor (consilierul şcolar); 

- Implicarea unor organisme private (ONG-uri, sponsori,etc) din comunitate (exemple

de activităţi); 

- Implicarea  în  activităţi  curriculare  sau  extracurriculare  (vocaţionale  sau  de

voluntariat);

ŞCOALA:.......................................................................................

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____ STA/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: 
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Mai puţin de 500 RON/LUNĂ___ mai puţin de 1000 RON/LUNĂ___ mai puţin de 2000 
RON/LUNĂ___

8. Cât de mulţumit/ă eştiîngeneral 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____ 

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) sămăsimtrespins 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? 
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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 
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 încurajează 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 ___
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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_

Nume şi prenume elev, ................................                                                 Data, ...............     

Fişă de lucru

-Cine sunt eu?-
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Eu sunt:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Cine sunt eu?



Nume  şi prenume elev,                                                                                      Data, 

..................................................                                                                          ..........................

Fişă de lucru
-Cum mă văd, cum mă definesc ceilalţi-

Completaţi următorul tabel:

Numele:……………………………………..

Prenumele:………………………………….

Vârsta:…………..…..  Înălţimea:………………  Culoarea  ochilor:…...................….………….
Culoarea părului:………….……..   Data naşterii:…………………….

Lucrurile care nu îmi plac:

1………..…………….………

………..………………….…..

2………..………………….…

……………………………….

3………………………………

……………………………….

Lucruri pe care le fac cel mai
bine:

1..………..…………….………

……………………….………..

2………….…………….………

…………………………………

3………………………………..

…………………………………

Lucrurile care îmi plac:

1……..…………….………

……..…………….………..

2……...…………….……...

…………………………….

3…………………………...

...…………………………..

39



După ce aţi completat fişa de lucru schimbaţi-o cu a colegului de bancă. Ascultaţi părerea acestuia

despre  persoana  voastră.  Concluzionaţi  cu  ceea  ce  trebuie  schimbat  în  vederea  dezvoltării

personalităţii.

Nume  şi prenume elev,                                                                                      Data, 

..................................................                                                                          ..........................

Fişă de lucru

-Diploma mea-
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 Cea mai importantă realizare din viața mea
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 Cel mai important succes din viața mea
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 Cel mai important eveniment din viața mea
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 Cel mai important obiectiv realizat
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 Cea mai importantă decizie pe care am luat-o
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 Cele mai importante persoane din viața mea
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………



Nume  şi prenume elev,                                                                                      Data, 

..................................................                                                                          ..........................

Fişă de lucru

-Surse de stres şcolar-

Daţi exemple de situaţii de stres şcolar:

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................
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Nume şi prenume elev,                                                                                       Data,

................................................                                                                           ...........................

       

Fişă de lucru

-TEST DE IDENTIFICARE A TEMPERAMENTULUI-

Răspunde cu DA sau Nu la fiecare întrebare din cele patru categorii de întrebări de mai 
jos:

I   DA NU III DA NU

1.Sunteţi neliniştit, impetuos, 
uneoriimpulsiv?

1.Aveţi un calm aproapeimperturbabil?

2.Vă ieşiţirepede din fire ? 2.Sunteţi perseverent?

3.Treceţi uşor de la o stare afectivă la alta
(de ex.de la bucurie la tristeţeşi invers)?

3.Vă 
concentraţiputernicînactivitateadesfăşurată
?

4.Vă risipiţineeconomicosenergia? 4.Aveţi obişnuinţe stabile (ex.aceleşi ore la 
care 
desfăşuraţiaceleaşiactivitaţisauacelaşiloc)?5.Periodic sunteţicuprins de stări de 

obosealăşiindispoziţie?

6.Vă reveniţirepede din 
acestestărişitreceţi la supraexcitare?

5.Sunteţi echilibrat?

6.Puteţi păstra un secret multtimp?

7.Sunteţi o 
persoanăcepunemultăpasiuneînceeace 
face?

7.Aveţi înclinaţia de a fi calculat, 
uneoripestemăsură?

8.Vă place săvăconfruntaţi cu 
obstacoleşisăîncercaţisă le depăşiţi?

8.Sunteţi comod?

9.Aveţi tendinţa de a-idomina pe ceilalţi? 9.Aveţi o stare de 
mulţumireaproapepermanentă?
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TOTAL RĂSPUNSURI AFIRMATIVE ............... TOTAL RĂSPUNSURI AFIRMATIVE .........

II DA NU IV DA NU

1.Sunteţi vioi, activ? 1.Obosiţi uşor fizic şi psihic?

2.Aveţi o mare capacitate de adaptare la 
oriceîmprejurare?

2.Sunteţi capabil de acţiunianalitice de 
mare fineţe?

3.Buna dispoziţievăînsoţeştemereu? 3.Plângeţi cu uşurinţă?

4.Interacţionaţi uşor cu altepersoane? 4.Sunteţi în general nesociabil, înclinat spre
interiorizare?

5.Aveţi sentimenteputerniceşi stabile? 5.Sârguinţa şi  conştiinciozitatea vă 
caracterizează?

6.Sunteţi vesel, exuberant? 6.Sunteţi neîncrezător în propria persoană 
şi în alţii?

7.Sunteţi vorbăreţ, guraliv? 7.Sunteţi pesimist?

8.Vă angajaţ iuşor într-o activitate? 8.Aveţi simţul datorieişi al 
responsabilităţii?

9.Va plictisiţi uşor? 9.Sunteţi capabil de sentimente durabile şi 
profunde?

TOTAL RĂSPUNSURI AFIRMATIVE...... TOTAL RĂSPUNSURI AFIRMATIVE......
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3.10  MĂSURI  ACTIVE  PENTRU
PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR

Profesori: Hrițcu Loredana , Hrițcu Cristian
Liceul “Regina Maria” Dorohoi

Abandonul școlar este o problemă alarmantă pentru România, aceasta situându-se pe

locul 3 în UE la rata abandonului  școlar. Prognozele sunt îngrijorătoare, acestea arătând că

sărăcia duce indubitabil la creșterea fenomenului de abandon școlar care are o rată din ce în
ce mai mare.

Înainte de 1989 rata abandonului  școlar era foarte scăzută, însă, odată cu trecerea la

democrație  elevii  au  început  să  părăsească  de  timpuriu  băncile  școlii.  Aceștia  au  fost

încurajați și de atitudinea părinților care nu au mai avut garanția locului de muncă și care au

ajuns la concluzia că ,,cartea nu mai reprezintă o prioritate”. Emigrarea forței de muncă în

străinătate i-a afectat din ce în ce mai mult pe elevi. Aceștia au fost lăsați în țară în grija unor

rude  sau  cunoștințe  apropiate  unde  au  simțit  lipsa  părinților  și  a  dragostei  părintești  iar

persoanele în grija cărora au fost lăsați s-au ocupat doar superficial de elevi  și de situația

școlară a acestora.

Există însă o multitudine de factori care duc la absenteism și apoi la abandon școlar

Existența  lor  nu  conduc  decât  către  această  direcție,  motiv  pentru  care  se  impune

identificarea și adoptarea unor măsuri de acțiune adecvate. 

O educație reală se fundamentează în familie  și  se continuă în grădiniță  și  apoi în

școală. În primul rând se realizează prin puterea exemplului și apoi prin puterea cuvântului. O

bună  intervenție  a  cadrului  didactic  prin  însuși  procesul  instructiv  -  educativ  pe  care  îl

desfășoară cu copiii poate constitui un mijloc pentru prevenirea abandonului școlar. Pentru o

bună  intervenție  se  impune  realizarea  unui  program  care  să  urmărească  dezvoltarea

competențelor cadrelor didactice de lucru în echipă și realizarea unei planificări 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 efect

de abandon școlar.

Pentru reducerea fenomenului de abandon  școlar se pot lua următoarele măsuri
active:
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- cadrele didactice trebuie să cunoască familia din interiorul căreia provine elevul cu
risc  de  abandon  școlar  și  trebuie  să  desfășoare  activități  didactice  diferențiate  cu

aceștia;

- implicarea  acestor  elevi  în  cât  mai  multe  activități  extracurriculare și  cât  mai

variate și diversificate;

- acordarea  unor  sarcini  speciale în  cadrul  colectivului  de  elevi  pentru  a  se  simți

importanți și valorizați;

- abordarea în cadrul  orelor de consiliere și orientare  școlară a unor teme ce prevăd

abandonul școlar și urmările acestuia;
- vizite regulate la domiciliul acestor elevi;
- monitorizarea permanenta a evoluției elevilor cu risc de abandon;

- consilierea  psihologică a  elevilor  cu  risc  de  abandon  școlar  are  o  importanță

deosebită, aceștia își pot schimba perspectiva vieții  și  direcțiile de acțiune spre un
viitor mai bun;

- participarea  cadrelor  didactice  la  cursuri care  îi  vor  iniția  în  căi  de rezolvare  a
conflictelor ce pot apărea în cadrul grupului de elevi;

- crearea  unui  spațiu  școlar  atractiv  și  propice  desfășurării  unei  multitudini  de

activități;

- organizarea de  întâlniri comune școală – familie - psiholog școlar - asistent social,

întâlniri care au drept scop prezentarea efectelor abandonului școlar și stabilirea unor
măsuri comune pentru prevenirea acestui fenomen.

Prin utilizarea acestor metode și practici s-a dovedit o scădere a numărului cazurilor

de risc de abandon școlar, fenomen destul de prezent în societatea de azi.

Bibliografie

Ciobanu, Ioan, Management strategic, Editura Polirom, Iași, 1998;

Pânișoară, Ion, Ovidiu, Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iași, 2008.
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4 Desenele elevilor

46



47



48



Cuvânt de încheiere

„Rădăcini” este  ceea  ce  noi  am  dorit  să  se  împlinească  prin  activitatea

dumneavoastră  şi  a elevilor,  pe care cu mare drag i-aţi  îndrumat,  pentru a realiza  lucrări
foarte interesante care au marcat exact tematica propusă de noi. 

Dragostea de care au dat dovadă de a urma şcoala şi de-ai consilia şi pe alţii să o facă
este un lucru demn de apreciat. 
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Concursul s-a desfăşurat  în luna februarie aşa cum a fost planificat, deşi elevii  nu au
avut experienţa depărtării de şcoală, experienţă  pe care o au acum când noi redactăm revista,
totuşi au marcat prin acţiunile lor importanţa şcolii în viaţa unui om. 

Timpurile dificile prin care trece omenirea în condiţiile pandemiei,  îi va determina pe
mulţi dintre elevi să se gândească de două ori înainte de a renunţa la şcoală. 

Este vremea meseriilor multiple şi a unui bagaj de cunoştinţe teoretice temeinice, pe
care ţi-l faci doar la şcoală. Poate mulţi au visat croaziere pe mări şi oceane cu familia, un
învăţământ la distanţă , mulţi au fost autodidacţi sau au folosit învăţământul on-line. Însă azi,
aş vrea cu certitudine să ştiu, câţi dintre elevii României mai visează la lecţiile on line? 

Ei bine ŞCOALA  este miezul lucrurilor, ea este nucleul societăţii . 

Vă mulţumim dragi colegi că aţi reuşit „să-i aduceţi pe orbită” pe mulţi dintre elevii
dv.  de-a  lungul  timpului,  iar  experienţa  dv.  s-a  văzut  aici,  participând  la  Proiectul
educaţional „OMUL UN PRODUS EFICIENT” aflat la a II-a ediţie în acest an.

Vă mulţumim pentru participare, vă aşteptăm şi anul viitor într-o frumoasă colaborare !

Coordonator şi iniţiator proiect

Prof. ing. Andrei Mihaela
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