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Notă editorială 

 

 Revista de schimb cultural național, "Rădăcini",  în format electronic, va cuprinde articole pe tema 

proiectului „OMUL UN PRODUS EFICIENT”, imagini sugestive și activități reprezentative, desfășurate 

de cadrele didactice participante la proiect, din unitățile școlare din județul Giurgiu, din țară, proiecte în 

tandem, cu același scop educativ, respectiv, sensibilizarea și mobilizarea elevilor și a cadrelor didactice, 

de a înlătura flagelul ABANDONULUI 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, motivele întoarcerii la şcoală.„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.Simpozionul s-a desfăşurat în luna mai aşa cum a fost planificat, elevii au avut experienţa 

depărtării de şcoală impusă de regulile pandemiei, au putut marca foarte bine, 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 elevi de-a lungul timpului, 

iar experienţa dumneavoastră s-a văzut aici, participând la Proiectul educaţional „OMUL UN PRODUS 

EFICIENT” aflat la a III-a ediţie în acest an. 

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

Iniţiator proiect 

Prof. ing. Andrei Mihaela 

Coordonatori  proiect  

     Prof. ing. Andrei Mihaela 

  Prof. Chiran Magdalena 
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Tabel cu profesorii participanți la 

         SIMPOZION  Workshop- Expoziție 

Ediția a III-a 

  An şcolar 2021-2022 

 

 

Nr.

Crt 

Numele şi 

prenumele  

Profesorului 

participant  

Școala/localitate

a/ 

județul 

Telefon 

 

e-mail 

 

Elevi 

partici

panți 

 

Titlul lucrării 

 

1 DĂNILĂ 

MIHAELA 

LICEUL 

TEHNIC 

DIMITRIE 

LEONIDA 

COSTANŢA 

0726372428 misulinad@yahoo

.com 

 

3 Aplicarea 

evaluării 

formative 

online la 

disciplinele 
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JUDEŢ 

COSTANŢA 

tehnice 

 

2 ANDREICA 

FLORINA 

MARIANA 

 

CENTRUL 

ŞCOLAR 

EDUCAŢIE 

INCLUZIVĂ 

VIŞEU DE SUS 

JUDEŢUL 

MARAMUREŞ 

0745275813 florina_andreica

@ 

yahoo.com 

1 Prevenirea 

abandonului 

şcolar 

 

3 IFRIM  

ŞTEFANA 

COLEGIUL 

TEHNIC 

AUTO 

TRAIAN VUIA  

FOCŞANI 

JUDEŢ 

VRANCEA 

0751154677 ifstefana@yahoo. 

com 

 Proiect 

European –

Cresc în 

Vrancea 

4 LOW DELIA  

SIMONA 

ŞC.GIM. 

CRĂCIUNELU

L DE JOS 

JUDEŢUL 

ALBA 

0770 968 

680    

lowdeliasimona@ 

yahoo.com 

2 Parteneriatul – 

Metodă 

eficientă de 

prevenire a 

abandonului 

5 LEUCA 

DAMARIS 

ANDREEA 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

NR.1 

LOCALITATE

A CEFA 

JUDEŢUL 

BIHOR 

0762117178 gabordamarisand

rea@ 

yahoo.com 

 Rolul 

metodelor  

interactive  de  

grup  în 

activităţile cu 

preşcolari 

 

6 BOCU 

LUCICA 

COLEGIUL 

TEHNIC 

AUTO 

TRAIAN VUIA  

FOCŞANI 

JUDEŢ 

VRANCEA 

0741482943 luci bocu 

@yahoo.fr 

 Formarea și 

certificarea 

competențelor 

de  prevenire a 

abondonului 

școlar, 

bullying-ului și 

abordare a 

incluziunii 

 

7 VLADU ANA ŞC. GIMN. 0768088780 nicolle_vladu@ 3 Proiect de 
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NICOLETA AVIATOR 

ALEXANDRU 

ŞERBĂNESCU 

LOCALITATE

A COLONEŞTI 

JUDEŢ OLT 

yahoo.com educatie si 

consiliere a  

parintilor 

copiilor cu 

dificultati de 

invatare sau 

risc de 

abandon scolar 

8 ONCEA  

MARIA  

ŞC. GIMN. 

ŞTIUCA 

GRĂDINIŢA P. 

ŞTIUCA 

COMUNA 

ŞTIUCA 

JUDEŢ TIMIŞ 

0722492424 onceamaria@yah

oo.com 

2 Jocul , 

principal 

activitate în 

copilărie 

9 STĂNESCU 

MIHAELA 

ŞC. GIMN. 

AVIATOR 

ALEXANDRU 

ŞERBĂNESCU 

LCALITATEA 

COLONEŞTI 

JUDEŢ OLT 

072085793 mirela.celmare@ 

yahoo.com 

1 Copacul 

cunoaşterii 

creative 

10 MINEA 

TEODORA 

ŞC. 

GIM.FILIAŞI 

JUDETUL 

DOLJ 

 scoalafiliasi@gma

il.com 

 Rolul factorilor 

implicaţi în 

prevenirea 

abandonului 

şcolar în 

România 

11 COSTA  

SOFIA 

ŞC.GIM. 

PETROS 

JUDEŢUL  

HUNEDOARA 

0728224711 csm_costa96@yah

oo.com 

1 Acomodare, 

pregătire, 

instruire 

pentru 

predarea 

online 

 

12 TRICĂ 

VALENTINA 

LICEUL V. 

MADGEARU 

LOCALITATE

A ROŞIORI DE 

VEDE JUDEŢ 

TELEORMAN 

0763632689 valentinatrica@ 

yahoo.com 

2 Preveirea 

abandomului 

scolar 

timpuriu(AST) 
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13 DUMITRU 

IOANA 

ADINA 

ŞC. GIM. 

NR.145 

SECTOR 2 

BUCUREŞTI 

0721560594 dum.adina 

@yahoo.com 

6 Metode de 

prevenire a 

abandonului 

scolar in 

invatamantul 

preprimar 

14 DUMITRU 

CONSTANŢA 

ŞC. GIM. 

NR.145 

HELIADE 

ÎNTRE VII  

SECTOR 2 

BUCUREŞTI 

072692883 dconstanta10@ 

yahoo.com 

1 Prevenirea şi  

reducerea 

absenteismului  

şcolar 

învăţământul 

preprimar 

 

15 MĂRCUŢ 

RODICA 

LICEUL 

VOCAŢIONAL 

PEDAGOGIC 

N. BOLCAŞ 

LOCALITTAE

A BEIUŞ 

JUDEŢ BIHOR 

0767666544 rodicamarcut@ 

yahoo.com 

3 Aportul 

mediului 

scoalar în 

prevenirea 

conduitelor 

deviante la 

elevi 

16 HRIŢCU 

GABRIELA 

LOREDANA 

LICEUL 

REGINA 

MARIA 

LOCALITATE

A DOROHOI 

JUDEŢ 

BOTOŞANI 

0767226822   lory_hritcu@yaho

o. 

com 

3 Rolul 

activităţilor 

extraşcolare în 

17  

HRIŢCU 

CRISTIAN 

LICEUL 

REGINA 

MARIA 

LOCALITATE

A DOROHOI 

JUDEŢ 

BOTOŞANI 

0743056265 cristi_hritcu@yah

oo.com 

3 Rolul 

activităţilor 

extraşcolare în 

18 IORDACHE 

ANA MARIA 

LICEUL V. 

MADGEARU 

LOCALITATE

A ROŞIORI DE 

VEDE JUDEŢ 

TELEORMAN 

0763643980 anamariayord@ 

yahoo. 

com 

5 Fără educaţie 

visele rămân 

vise  
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19 ORODEL 

LILIANA 

LICEUL V. 

MADGEARU 

LOCALITATE

A ROŞIORI DE 

VEDE JUDEŢ 

TELEORMAN 

076131542 lili_orodel@ 

yahoo.com 

 

2 Cauzele şi 

modalităţi de 

prevenire a 

abandonului 

şcolar 

20 BORICEANU 

AURELIA  

LICEUL 

TEORETIC 

GEORGE 

HOROIANU  

LOCALITATE

A SĂCELE 

JUDEŢUL 

BRAŞOV 

0725911722 aurelia_boriceanu

@yahoo. 

com 

 Educatie 

pentru 

diversitate 

21 VOINEAG 

ANDREEA  

CARMEN 

COLEGIUL 

TEHNIC AUTO 

TRAIAN VUIA 

LOCALITATE

A FOCŞANI 

JUDEŢUL  

VRANCEA 

0737894583 andreea_voineag

@ 

yahoo.com 

1 Rolul 

bibliotecarului 

şcolar in 

cunosterea şi 

promovarea 

metodelor 

didactice 

pentru 

prevenirea 

abandonului 

şcolar 

22 ANDREI 

MIHAELA  

 

ŞC. GIM. 

ACADEM M. 

VOICULESCU 

LOCALITATE

A GIURGIU 

JUDEŢUL 

GIURGIU 

0727337909 mihaela_andrei64

@ 

yahoo.com 

1 Învăţăm să 

tolerăm pentru 

a evita 

abandonul 

şcolar 

23 BARBU 

CRISTINA 

 

LICEUL 

UDRIŞTE 

NĂSTUREL 

COMUNA 

HOTAREELE 

JUDEŢUL 

GIURGIU 

0765434562 cristina_barbu.83

@ 

yahoo.com 

1  

24 NEAGU 

IONEL 

LICEUL 

UDRIŞTE 

NĂSTUREL 

0786710641 neaguionell@ 

yahoo.com 

1  
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COMUNA 

HOTAREELE 

JUDEŢUL 

GIURGIU 

 

25 

BURDA 

ALEXANDRA 

LICEUL 

UDRIŞTE 

NĂSTUREL 

COMUNA 

HOTAREELE 

JUDEŢUL 

GIURGIU 

0769785373 alexa4_2006@ 

yahoo.com 

1  

 

26 

 

MITRAN 

NICULINA 

LICEUL 

UDRIŞTE 

NĂSTUREL 

COMUNA 

HOTAREELE 

JUDEŢUL 

GIURGIU 

0724454020 mitranniculina@ 

yahoo.com 

2  

 

27 

NEDELCU 

FLORINA 

LICEUL 

UDRIŞTE 

NĂSTUREL 

COMUNA 

HOTAREELE 

JUDEŢUL 

GIURGIU 

0761609430 florina.nedelcu@ 

udristenasturel.ro 

2  

 

28 

PETRE 

VALENTIN 

LICEUL 

UDRIŞTE 

NĂSTUREL 

COMUNA 

HOTAREELE 

JUDEŢUL 

GIURGIU 

0767499174 petrevalentin 

@yahoo.com 

1  

 

29 

GHEORGHIU 

ANA- MARIA 

LICEUL 

UDRIŞTE 

NĂSTUREL 

COMUNA 

HOTAREELE 

JUDEŢUL 

GIURGIU 

0767290864 anamariagheorghi

u5@gmail.com 

1  

 DRAGNE 

ECATERINA 

ŞC. GIM. 

ACADEM M. 

0733630371 ecaterinadragne11

1@gmail.com 

2  
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30 VOICULESCU 

LOCALITATE

A GIURGIU 

JUDEŢUL 

GIURGIU 

 

31 

MIRESCU 

GEORGIANA 

SC.GIM. 

FILIASI 

JUDETL DOLJ 

 simo24_kiss@yaho

o.com 

 Prevenirea 

abadonului 

şcolar 

 

32 

MINEA  

INGRID 

 

SC.GIM. 

FILIAŞI 

JUDEŢUL 

DOLJ 

 ingrid.minea 

@yahoo.com 

 Rolul factorilor 

implicaţi în 

prevenirea 

abandonului 

şcolar  

 

 

33 

CĂLUGĂROI

U LUIZA 

CRISTINA 

CNI,,Matei 

Basarab” Rm. 

Vâlcea 

 

  3 Rolul 

dascălilor în 

prevenirea 

abandonului 

şcolar 

 

34 

CELMARE 

MARIA 

ŞC. GIMN. 

AVIATOR 

ALEXANDRU 

ŞERBĂNESCU 

LOCALITATE

A COLONEŞTI 

JUDEŢ OLT 

072085793 mirela.celmare@ 

yahoo.com 

3  

 

35 

CHIRAN 

MAGDALEN

A 

Liceul Udrişte 

Năsturel 

Localitatea 

Hotarele 

Judeţul Giurgiu 

0764884168 chiranmagda@ 

yahoo.com 

1 Educaţia 

pentru timpul 

liber – element 

de realizare 

a procesului 

educaţiei 

nonformale 

 

36 OGICA OIŢA ŞC. GIM. 

ACADEM M. 

VOICULESCU 

LOCALITATE

A GIURGIU 

JUDEŢUL 

0246230104 scoala.amv@gmail

.com 

 Prevenirea 

abandonului în 

rândul elevilor 
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GIURGIU 

37 NECULA 

STELUŢA 

SIMONA 

ŞC. GIM. 

ACADEM M. 

VOICULESCU 

LOCALITATE

A GIURGIU 

JUDEŢUL 

GIURGIU 

0246230104 scoala.amv@gmail

.com 

 Rolul 

profesorului în 

obţinerea 

succesului 

şcolar al 

elevilor 

 

 

 

 

 

Tabel cu elevii participanți la Simpozion 2021-2022 
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NR. 

CR

T. 

NUMELE  ŞI 

PRENUMELE 

PROFESORIL

OR 

PARTICIPANŢ

I 

ŞCOALA/LOCALITA

TEA/ 

JUDEŢUL 

           

ELEVI 

PARTICIP

ANŢI 

 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE  

ELEVILOR  

CLA

SA  

1. DĂNILĂ 

MIHAELA 

LICEUL TEHNIC 

DIMITRIE LEONIDA 

COSTANŢA JUDEŢ 

COSTANŢA 

3 SLABU ALIN GABRIEL 

PRUNĂ ANDREI 

GABRIEL  

CĂLIN ANA ŞTEFANIA 

XI 

X 

XII 

2. ANDREICA 

FLORINA 

MARIANA 

 

CENTRUL ŞCOLAR 

DE EDUCAŢIE 

INCLUZIVĂ VIŞEU 

DE SUS JUDEŢ 

MARAMUREŞ 

1 FAICIUC MONICA VII 

4. LOW DELIA  

SIMONA 

ŞC.GIM. 

CRĂCIUNELUL DE 

JOS JUDEŢUL ALBA 

2 BIRĂU ADELINA 

NICULA ADRIANA 

I 

I 

7. VLADU ANA 

NICOLETA 

ŞC. GIMN. AVIATOR 

ALEXANDRU 

ŞERBĂNESCU 

LOCALITATEA 

COLONEŞTI JUDEŢ 

OLT 

3  RADU MARIA 

MATEONU ARIANA 

PUPĂZAU ALEXI 

II 

II 

II 

 

8. ONCEA  

MARIA 

ŞC. GIMN. ŞTIUCA 

GRĂDINIŢA P. 

ŞTIUCA COMUNA 

ŞTIUCA JUDEŢ 

TIMIŞ 

2 LAVEL EFRAIM 

SECOŞAN ALBERT 

GR. 

MIJ

LO 

 

 

10. STĂNESCU 

MIHAELA 

ŞC. GIMN. AVIATOR 

ALEXANDRU 

ŞERBĂNESCU 

LCALITATEA 

COLONEŞTI JUDEŢ 

OLT 

1 ZAMFIR CRISTIAN 

IONUŢ 

VII 

11. COSTA  

SOFIA 

ŞC.GIM. PETROS 

JUDEŢUL  

1 LEORDEAN SOFIA GR. 

MIJ
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HUNEDOARA LOC

IE 

12. TRICĂ 

VALENTINA 

LICEUL V. 

MADGEARU 

LOCALITATEA 

ROŞIORI DE VEDE 

JUDEŢ 

TELEORMAN 

2 CHIŢĂ VASILICA 

HLUSCU ALIN  

IX 

IX 

13. DUMITRU 

IOANA ADINA 

ŞC. GIMN. NR.145 

SECTOR 2 

BUCUREŞTI 

5 DUMITRESCU IOAN 

PATRIK 

NECHIFOR MARI 

ELENA 

IANCU IULIA 

ANDRADA 

DUMITRU RAISA 

PĂUN VASILE 

GABRIEL 

GR. 

MAR

E 

 

14. DUMITRU 

CONSTANŢA 

ŞC. GIMN. NR.145 

HELIADE ÎNTRE VII  

SECTOR 2 

BUCUREŞTI 

2 GĂRGAUN IZABELA 

PICIOACĂ MAYA 

GR. 

MAR

E 

 

15. MĂRCUŢ 

RODICA 

LICEUL 

VOCAŢIONAL 

PEDAGOGIC N. 

BOLCAŞ 

LOCALITTAEA 

BEIUŞ JUDEŢ 

BIHOR 

3 PĂLCUŢIU NICOLA 

PÎRLEA SARA  

HAMZA ARIANA 

SABRINA 

VII 

VII 

VII 

16. HRIŢCU 

GABRIELA 

LOREDANA 

LICEUL REGINA 

MARIA 

LOCALITATEA 

DOROHOI JUDEŢ 

BOTOŞANI 

3 POPA ALEXANDRU 

ŞOPROVICI LIVIA 

MIHAELA 

ILAS DANIELA  

XII 

IX 

XII 

17. HRIŢCU 

CRISTIAN 

LICEUL REGINA 

MARIA 

LOCALITATEA 

DOROHOI JUDEŢ 

3 VALACHE GHEORGHE 

STRUNILĂ DENISA 

BOTEZATU GABRIELA 

IX 

IX 
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BOTOŞANI NICOLETA IX 

18. ORODEL 

LILIANA 

LICEUL V. 

MADGEARU 

LOCALITATEA 

ROŞIORI DE VEDE 

JUDEŢ 

TELEORMAN 

2 DUMITRU MIHAELA 

ALICE 

IONESCU MARIAN 

XII 

 

XI 

21. ANDREI 

MIHAELA  

 

ŞC. GIMN. ACADEM 

M. VOICULESCU 

LOCALITATEA 

GIURGIU JUDEŢUL 

GIURGIU 

1 MIHAI  DAVID V 

22. NEAGU 

IONEL 

LICEUL UDRIŞTE 

NĂSTUREL 

COMUNA 

HOTAREELE 

JUDEŢUL GIURGIU 

1 RUSE IULIA  XII 

23. BURDA 

ALEXANDRA 

LICEUL UDRIŞTE 

NĂSTUREL 

COMUNA 

HOTAREELE 

JUDEŢUL GIURGIU 

1 PANĂ SIMONA 

NICOLETA 

V 

24. CHIRAN 

MAGDALENA 

LICEUL UDRIŞTE 

NĂSTUREL 

COMUNA 

HOTAREELE 

JUDEŢUL GIURGIU 

1 PREDA TEODORA 

MARIA 

V 

25. MITRAN 

NICULINA 

LICEUL UDRIŞTE 

NĂSTUREL 

COMUNA 

HOTAREELE 

JUDEŢUL GIURGIU 

2 MARIN RALUCA 

GABRIELA 

STANCU GEORGE 

VII 

VII 

26. NEDELCU 

FLORINA 

LICEUL UDRIŞTE 

NĂSTUREL 

COMUNA 

HOTAREELE 

JUDEŢUL GIURGIU 

2 LOGOFĂTU 

ALEXANDRA 

ROŞAIDAN ANA 

MARIA 

VII 

VII 

27.  

PETRE 

LICEUL UDRIŞTE 

NĂSTUREL 

COMUNA 

1 DRAGNE ELENA 

MARIA  

IX 
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VALENTIN HOTAREELE 

JUDEŢUL GIURGIU 

28.  

GHEORGHIU 

ANA- MARIA 

LICEUL UDRIŞTE 

NĂSTUREL 

COMUNA 

HOTAREELE 

JUDEŢUL GIURGIU 

1 RAPAUC ELENA 

ALEXANDRA 

XI 

29.  

DRAGNE 

ECATERINA 

ŞC. GIMN. ACADEM 

M. VOICULESCU 

LOCALITATEA 

GIURGIU JUDEŢUL 

GIURGIU 

2 COJOCARU TEODORA 

OPREA ANDREEA 

MIRUNA 

VII 

VII 

35. CELMARE 

MARE  

MIRELA 

ŞC. GIMN. AVIATOR 

ALEXANDRU 

ŞERBĂNESCU 

LOCALITATEA 

COLONEŞTI JUDEŢ 

OLT 

2 CIORANU MIRELA 

RADU MARIA NARCISA 

VI 

VI 

36. BARBU 

CRISTINA 

 

LICEUL UDRIŞTE 

NĂSTUREL 

COMUNA 

HOTAREELE 

JUDEŢUL GIURGIU 

1 SANDU ROBERTA ANA 

MARIA 

VI 

37. CĂLUGĂROIU 

LUIZA -

CRISTINA 

COLEGIUL 

NAŢIONAL MATEI 

BASARAB RM. 

VÂLCEA  

3 BĂRĂGAN MARIA 

DARIA 

TĂNASEALEXIA 

MARIA 

COMAN MIHAI DENIS 

 

V 

 

V 

 

V 
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Lucrările profesorilor prezentate în Simpozion şi Schimbul de experienţă a 

Proiectului educaţional „Omul Un Produs Eficient” Ediția a III-a 2021-2022 

 

.  

ÎNVĂȚĂM SĂ TOLERĂM PENTRU A EVITA FIECARE ABANDONUL ȘCOLAR 

 

Prof. Andrei Mihaela 

Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu” Giurgiu 

 

 

         Noțiunea de "toleranță" apare în istoria culturii europene la începutul secolului al XVI-lea, în strânsă 

legătură cu gândirea umanistă, întruchipată în persoana lui Erasmus din Rotterdam, în efortul său de combatere 

a fanatismului religios. 

Toleranța poate fi înțeleasă în diferite moduri: 

Poate fi adoptată în mod provizoriu sub forma unei concesii, ca manevră tactică. 

Poate reprezenta o acceptanță sau o permisiune, ca formă a unui dezinteres. 

Alt punct de vedere spune că toleranța înseamnă a permite ceva ceea ce ar putea fi suprimat. 

Atât respectul cât şi toleranța sunt importante pentru siguranța copilului. Toleranța va determina apariția ideii că 

este special, valoros şi acceptat. Printr-un exercițiu repetitiv, spunându-i şi arătându-i cât este de iubit, copilul se 

va simți acceptat, fiindu-i mai ușor să-i accepte şi pe alții. 

Modalități de a promova toleranța și respectul la copii există. 

 În literatura de specialitate sunt menționate unele modalități de promovare a toleranței şi respectului la copii, 

cum ar fi:  

• Determinați copilul să se simtă important, în siguranță şi iubit. Nu fiți săraci cu laudele- un copil iubit învață 

să-i iubească pe alții!  

• Ajutați copilul să se descopere pe sine, creând situații în care el să-şi exprime calitățile sau punctele tari! 

Încercați să creați oportunități de învățare despre locuri noi, despre alte culturi, alți oameni. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Istorie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Umanism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Erasmus_din_Rotterdam
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fanatism


 

Revista electronică Rădăcini NR. 3/2022 

 pag. 18 

 

Creați copilului situații în care să aibă oportunitatea de a oferi ajutor și celorlalți. 

Dezvoltați-le abilități de negociere, de rezolvare a problemelor, de a face față situațiilor de criză. 

Ajutați copilul să se simtă important, în siguranță și iubit. Un copil care se simte iubit, învață să-i iubească și pe 

ceilalți. 

Încercați să folosiți comentarii pozitive pentru a forma comportamentul copilului. 

Modelul oferit de către părinți copiilor, îi vor învăța pe aceștia din urmă să fie sensibili și respectuoși cu ceilalți. 

Se regăsesc mai multe tipuri de toleranță: 

1.Toleranţa față de sine 

 Ne știm bine păcatele, suntem, nu o dată, în dezacord cu ceea ce facem, dar, una peste alta, ne privim cu destulă 

simpatie: ne suportăm, ne iertăm. În orice caz, nu suntem atât de răi pe cât s-ar părea şi, mai ales, atât de răi pe 

cât sunt alții. O ilustrare semnificativă a toleranței fată de sine e înțelegerea pe care o avem față de tabieturile 

noastre.  

2.Toleranţa fată de cei apropiați (complezența) 

 Iubirea se exprimă întotdeauna – şi uneori în chip irațional – ca toleranță: suntem foarte îngăduitori cu copiii 

noștri, cu cei din familia noastră sau cu unii prieteni. Acceptăm din partea lor derapaje care, în cazul altora, ni se 

par inacceptabile. Intr-o familie, trebuie să te acomodezi la particularitățile fiecărui membru ca la un dat, de 

care, în condițiile curente, n-ai cum să fugi.  

3.Toleranţa în societate (indulgența, complicitatea şi resemnarea)  

E foarte răspândită, în viața zilnică, varianta – să zicem – „slabă” a toleranței, numită indulgență. Ştii că are loc 

o neregulă, nu consimți la comiterea ei, dar o treci cu vederea, te preface că nu iei notă de existenta ei. 

Indulgența e, prin urmare, tendința de a tolera ceea ce ţi se pare neesențial sau inevitabil. Vezi neregula, o 

respingi interior, dar o suporți, o înduri, ca pe ceva inevitabil. 

Câte neplăceri ne aduce uneori toleranța, le vedem când tragem linie la final de carieră pedagogică, fire albe, 

care oricum erau inevitabile, însă e un fel de a spune, pentru că se adună acolo undeva în suflet ceva ce începe 

să erodeze, și doare, iar uneori țâșnește precum apa la emergență. 
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Avem exemple fiecare dintre noi de cazuri cu fapte ale elevilor noștri, care au avut rezolvări ușoare sau cazuri 

de care au adus munca de dascăl la apogeul răbdării.   

Noutatea intervenită de ceva vreme în peisajul modern al învățământului românesc, o constituie familia 

elevului, mult prea cunoscătoare într-ale didacticii și practicii pedagogice, care de cele mai multe ori forțează să 

acceptăm lucruri, fapte ireprobabile ale copiilor, total excluse din ROI, care duc la concluzia că muncim 

degeaba, facem comisii degeaba, tot degeaba printăm tone de hârtii din consiliile profesorale, care vin și se 

anulează printr-o simplă cerere la ISJ, care întoarce gândirea logică a cadrelor didactice a unui consiliu 

profesoral și toate înscrisurile ROI,  de exemplu cum s-a întâmplat de curând la mine în școală. 

Deci ca o concluzie este bine să știm cu toții, care este unitatea de măsură pentru toleranța faptelor, cât 

acceptăm și cât nu, pentru că se va ajunge la un adevăr neadevărat și la negarea negației la tot pasul. Și atunci 

unde ne aflăm. 

 

Bibliografie 

Conceptul de toleranță în mediul școlar - Şcoala e frumoasă - Învaţă pentru tine! (scoalaefrumoasa.ro) 

Ghid de bune practici - Învăţăm să fim toleranţi.pdf (edu.ro) 

 

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

 

ROLUL PROFESORULUI 

ÎN OBȚINEREA SUCCESULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR 

 

                                                                        NECULA STELUȚA  SIMONA  

ȘC. GIM.ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU 

GIURGIU JUDEŢUL GIURGIU 

 

Succesul școlar este  o experiență ce se caracterizează prin entuziasmul cunoașterii, al 

motivației ce provoacă la autodepășire. Școala are un rol foarte important, deoarece, alături de 

 

https://www.scoalaefrumoasa.ro/conceptul-de-toleranta-in-mediul-scolar/
http://www.isj.gl.edu.ro/RED/PRESCOLAR/NOIEMBRIE%202018/auxiliare%20curriculare/Ghid%20de%20bune%20practici%20-%20%C3%8Env%C4%83%C5%A3%C4%83m%20s%C4%83%20fim%20toleran%C5%A3i.pdf
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familie,   este   un   factor   educativ   primordial.   Menirea   școlii   este   să   ajute   fiecare   elev   să-și 

interiorizeze normele de conduită recunoscute în societate. 

În ceea ce privește învățarea școlară, aceasta nu trebuie privită ca o interacțiune cognitivă 

între un transmițător și un receptor,  ci „cuprinde un întreg câmp social, incluzând toate tipurile de interacțiuni   

dintre   actorii   implicați   (profesori,   elevi,   personal   administrativ   etc),   normele   și regulamentele 

instituționale, tradiții și obiceiuri” (I. O. Pânișoară, M. Manolescu, coord, 2019, p.673) 

În același timp, în  procesul de  învățare, un  rol important  îl are și motivația. Aceasta facilitează achiziționarea 

informațiilor și contribuie la concentrarea atenției elevului. Astfel, se observă că învățarea și motivația se 

influențează reciproc. „Pe de o parte, dorința de a cunoaște elemente/lucruri noi, ambiția de a obține note bune 

stimulează învățarea, iar pe de altă parte, satisfacția oferită de performanțele datorate învățării susține interesul 

pentru activitățile de învățare . Scoala creează, astfel, spațiul formal, dar și informal, în care elevii de toate 

vârstele să poată asimila atât   informații, cât și conduite sociale, căi de interacțiune umană, modalități de 

rezolvare a disensiunilor sau dezacordurilor cu care se pot confrunta. 

Încă de la grădiniță, și mai apoi la școală, personalitatea educatoarei, a învățătoarei, ulterior 

a profesorilor, își pun amprenta asupra devenirii personalității elevilor.  Se observă importanța 

relației de comunicare, ce se stabilește între cei doi actori ai educației. 

Optimizarea comunicării profesor-elev are la bază stilul de comunicare al profesorului, 

precum și stilul de învățare al elevilor. 

Este recomandat ca, atât educatorii, cât și învățătorii și profesorii să utilizeze stilul de 

comunicare asertiv, ce este definit printr-o exprimare sinceră, clară și directă a opiniilor, fără a leza pe cineva.   

În  plus,   reprezintă  cea  mai   bună  atitudine,   întrucât   permite  atingerea obiectivelo rpropuse, fără a le 

provoca celorlalți resentimente. Copiii sunt atrași de  personalitatea unui cadru didactic dispus să îi asculte și să 

îi înțeleagă, care îi încurajează și care le oferă încredere în ei înșiși 

Pentru a maximiza performanțele școlare ale elevilor este recomandat ca „profesorul să îi 

motiveze pe elevi, încă de la începutul orei, oferindu-le argumente, astfel încât aceștia să participeactiv la 

procesul instructiv-educativ” (C. Cucoș, coord, 2009, p. 499) . Este necesară precizareafinalităților, a  
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importanței și necestății informațiilor pentru dezvoltarea profesională și profesională de mai târziu. Profesorul 

trebuie  să   dea   dovadă de  vocație   profesională,   motivându-și corespunzător elevii, intrinsec, cognitiv, 

pozitiv, dar și afectiv. Pentru ca experiența de predare-învățare să fie de entuziasm, este util ca fiecare cadru 

didactic să utilizeze diferite întăriri pozitive.Acestea vor determina copilul să repete comportamentele bune. 

În concluzie,  profesorul are  un rol  foarte important în  ghidarea elevului  către succes. 

Desigur că și capacitățile native și efortul personal pe care îl depune elevul contribuie la atingerea succesului 

școlar. Profesorul devine atât regizorul, cât și actorul, pe scena educației, care urmărește formarea unei 

personalități capabile să se adapteze permanent la condițiile date și să înregistreze succes în tot ceea ce își 

propune. 

 

BIBLIOGRAFIE 

Cucoș,  C.,   coord.,  (2009).  Psihopedagogie   pentru   examenele   de   definitivare   și   grade 

didactice. Iași : Editura Polirom. 

Manolescu,  M.,  Pânișoară,  I. O.,  coord.,  (2019).  Pedagogia   învățământului   primar   și 

preșcolar.  Iași : Editura Polirom. 

Sigh, M. P. (2006). Quote Unquote: A Handbook of Famous Quotations. New Delhi: Lotu 

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

 

TEORIA INTELIGENȚELOR MULTIPLE 

-Metodă modernă aplicată- 

                                                                                                                               Prof. Sandu Mihaela 

     Teoria inteligentei multiple a fost dezvoltată în anul 1983 de Dr. Howard Gardner, profesor la 

Universitatea Harvard. El sugerează că noțiunea tradițională de inteligență bazată pe IQ (coeficientul de 

inteligență) are limitele ei și propune, în schimb, opt tipuri diferite de inteligenta care să acopere o paletă mult 

mai largă a intelectului uman. Tipurile de inteligență, cele 8 dimensiuni fundamentale ale conceptului de 

inteligența multiplă, potrivit teoriei lui Gardner, sunt: verbală/lingvistică, logico-matematică, spațială,  



 

Revista electronică Rădăcini NR. 3/2022 

 pag. 22 

 

kinestezică, muzicală, intrapersonală, interpersonală și naturalistă. Stimularea diferitelor tipuri de inteligență 

poate fi pusă în practică la genul liric deoarece facilitează înțelegerea temei și motivelor literare. În funcție de 

tipul de inteligență, elevii vor putea desfășura activități sub îndrumarea profesorului. 

     Inteligența logico-matematică 

  Elevii cu inteligența matematică vor prezenta coordonate ale vieții și operei scriitorului și alte aspecte legate de 

numerologie. Vom urmări un model de aplicare al acestei metode moderne la Limba și Literatura Română 

pentru accesibilizarea conținutului operei literare La țigănci. Îmbinând inteligența matematică cu cea artistică, 

elevii pot realize portretul scriitorului din cifre. (Mircea Eliade a trăit între anii 1907 și 1986, ceea ce înseamnă 

că a trăit 79 de ani, opera literară La Țigănci a fost scrisă în 1959 când scriitorul avea 52 de ani și a fost 

publicată 4 ani mai târziu în volumul Nuvele publicat la Madrid și 8 ani mai târziu, în 1967 în revista Secolul 

20). În 1969 opera a fost inclusă în volumul La țigănci și alte povestiri. 

Ex.: 1986-1907=79(ani)/ 1959-1907=52(în volumul Nuvele publicat la Madrid)/ 1967-1907=60(în  revista 

Secolul 20)/ 1969-1907=62(în volumul La țigănci și alte povestiri) 

   Opera prezintă 11 personaje: Gavrilescu, bătrâna, evreica, grecoaica, țiganca, doamna Georgescu, fiul vitreg 

al acesteia, cârciumarul, birjarul, Hildegard, Elsa. Dintre acestea, 4 sunt personaje masculine și 7 sunt personaje 

feminine.1+(1+1x3+2)+1+1+2=11 personaje/ 11-

4=7(personaje feminine)/ 11-7=4(personaje 

masculine)      

    Cei cu inteligența artistică dezvoltată vor realiza colaje și 

desene în care vor contura atmosfera creată în operă, 

prezentând elementele cadrului sacru. Cei cu inteligența vizual-spațială dezvoltată vor plasa pe hartă locul de 

naștere al scriitorului și tările și continentele vizitate de marele scriitor. 
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Inteligența vizual-spațială:  Mircea Eliade s-a născut în București, oraș din sud-estul României, situat în 

Câmpia Română și prezentând la este Bărăganul, la vest Câmpia Găvanu –Burdea, iar la sud Câmpia 

Burnazului. Fiind capitala României, Bucureștiul este și cel mai populat oraș având 1.883.425 de locuitori(în 

2011). 

Inteligența interpersonal și inteligența intrapersonală 

    Elevii cu inteligența interpersonală dezvoltată  pun în scenă un fragment din nuvela fantastică studiată sau vor 

aplica metoda procesului literar. 

        Elevii cu inteligența intrapersonală  și cu cea artistic dezvoltată vor realiza colaje și vor prezenta concepția 

despre viață a scriitorului. (Autor a 30 de volume științifice, cu eseuri filozofice traduse în 18 limbi, Mircea 

Eliade consider că spațiul sacru este în mijlocul universului.elaborarea concepției eliadești a sacrului este strâns 

legată de biografia savantului și de adâncirea experienței spirituale proprii. Traseul său inițiatic a ținut de 

metodele filosofice, hermeneutice, morfologice și antropologice ale filosofiei religiei.) 
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  Elevii cu inteligența verbal- lingvistică vor memora și reproduce informații orale și scrise, vor citi cu intonație 

fragmentul din manual, vor participa la dezbateri sau vor explica noțiuni specifice nuvelei fantastice. 

     Inteligența verbal-lingvistică: elevii prezintă trăsăturile nuvelei, citesc cu intonație sau reproduce opinii 

critice. 

       Inteligența kinestezică și cea muzicală  permit vizionarea unor dansuri specifice ori confecționarea 

costumelor necesare în cadrul procesului literar. 

        Elevii cu inteligența lingvistică dezvoltată vor recita poezia studiată/ vor lectura cu intonație textul epic sau 

dramatic studiat. Elevii cu inteligența muzicală dezvoltată vor crea o linie melodică și se vor putea folosi de un 

instrument muzical. 

     Inteligența naturalistă face referire la pasiunea pentru botanică. Elevii vor prezenta informații cu privire la 

arborele prezentat în nuvela fantastică. 

      Nucul(Juglans Regia L.)este un arbore din 

familia Juglandaceae, Răspândit în zona 

temperată și mediteraneană. Își are originea în zona 

geografică întinsă între Balcani spre est, până la 

Himalaya și sud-estul Chinei. Se cunoaște faptul 

că frunzele de nuc conțin și degajă o cantitate mare 

de iod și juglonă(substanță nocivă pentru unele plante și care poate da naștere durerilor de cap oamenilor).                                                                                                                                                                           

Nucul(Juglans Regia L.)     

       Astfel, fiecare elev va fi implicat într-o activitate în funcție de pasiunile sale. Literatura trebuie 

receptată în raport cu viața, în felul acesta, căpătând expresie. Elevii vor reuși astfel să stabilească relații între 

cunoștințele anterioare . 

................................................................................................................................................................................... 
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ROLUL FACTORILOR IMPLICAŢI ÎN PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR ÎN 

ROMÂNIA 

                                                                                              P.î.p.  Minea Teodora 

                                                                                              Şcoala Gimnazială Filiaşi, jud.Dolj 

     Rolul educației este de a forma ființa socială, de a-l socializa pe copil. În realitate, educația are un caracter 

pluridimensional și o definiție adecvată trebuie să ia în considerare în egală măsură ambele dimensiuni, astfel 

încât să poată orienta acțiunea educativă pentru a răspunde atât nevoilor individului, cât și celor ale societății 

pentru care îl formăm. 

      Încercând o astfel de definiție, putem spune ca educația este ansamblul de acțiuni și de influențe menite să 

permită ființei umane să-și dezvolte capacitățile fizice și intelectuale, dar și sentimentele și atitudinile morale și 

estetice, în scopul responsabilizării și integrării sociale optime ca cetățean. 

      Din ce în ce mai multe probleme sociale intră în şcoală, ceea ce face ca şcoala să nu mai poată sta departe de 

comunitatea din care face parte. Pentru mulţi ani, o echipă de cercetători condusă de J. Epstein a iniţiat studii 

pentru a identifica premisele şi modalităţile pe care trebuie să le aibă în vedere şcolile pentru a dezvolta şi 

implementa programe de parteneriat largi. Din această muncă au rezultat şase tipuri fundamentale de implicare, 

fiecare putând fi operaţionalizat prin sute de practici la nivelul şcolilor: calitatea de părinte (parenting),  

comunicarea între casă şi şcoală, voluntariatul, invăţarea acasă, luarea deciziilor, colaborarea cu comunitatea. 

      O educație autentică și funcțională se sedimentează în familie, apoi are continuitate în grădiniță și școală 

prin intermediul corpului profesoral, care prin simpla sa existență reprezintă puterea exemplului. Abandonul 

școlar reprezintă părăsirea sistemului de învățământ și ale oricăror raporturi cu școala, înaintea obținerii unei 

calificări profesionale.Cei care abandonează sunt cei care au lipsit mult sau au tulburări comportamentale pentru 

care au fost pedepsiți in prealabil, conform Regulamentului de Ordine Interioară al fiecărei școli. Părăsirea 

școlii este cu atât mai problematică atunci când se produce la clasele terminale, deoarece atât ofertantul, 

respectiv sistemul de învățământ, cât și beneficiarul, elevul, au cheltuit destule resurse ca să se ajungă într-un 

punct în care eforturile financiare si spirituale ale ambelor părți nu s-au concretizat. Din păcate, școala a început 

să nu mai fie percepută drept stâlpul de bază al societății în anumite ierarhii, fiind considerată drept pierdere de 

timp care nu asigură un viitor, preferându-se câștigul material imediat. Și toate acestea pleacă, după cum am 

mai precizat anterior, de acasă, din familie, formându-se astfel un cerc vicios 
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     Condițiile-cheie pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii pot fi sintetizate pe cinci domenii strict 

interconectate unul cu celălalt:  

1. Management școlar 

 2. Suport pentru elevi  

 3. Profesori 

 4. Familia  

 5. Implicarea părților interesate 

    1. MANAGEMENTUL ȘCOLAR  

 Competența și eficiența conducerii școlare ajută la crearea unui mediu educațional de cooperare care implică 

întreaga școală și la care se adaugă și legătura cu comunitatea locală. Managerii de școli sunt cei care 

încurajează inițiativa profesorilor în identificarea și gestionarea cazurilor de risc de abandon școlar. În plus, 

managerii fixează drept obiective principale ale managementului instituțional prevenirea și combaterea 

absenteismului și a abandonului școlar. În acest fel, se asigură o gândire unitară și eficientă la nivelul întregii 

unități școlare.  

    2. SUPORT PENTRU ELEVI  

     Elevii trebuie sprijiniți. Este vorba inclusiv de sprijin emoțional și psihologic pentru abordarea problemelor 

(stres, depresie, tulburări post-traumatice) și comportamentelor de risc. De aceea, în fiecare școală care se 

confruntă cu fenomenul abandonului scolar ar trebui să existe: • -Mecanisme de detectare precoce a riscului de 

abandon școlar: Semnalele timpurii de părăsire a școlii, inclusiv absenteismul școlar și comportamentul 

inadecvat, trebuie detectate rapid . Printre aceste semne se numără: lipsa atenției, dezinteresul, rămânerea în 

urmă etc.  

• -Identificare rapidă a dificultăților de învățare: Beneficiind de sprijin pentru recuperarea materiei pierdute din 

diferite motive sau pentru a ține pasul cu parcurgerea programei la clasa, elevii pot ajunge „egali„ cu colegii lor, 

fapt ce ar inlatura sentimentul de frustrare și izolare. Elaborarea unui plan de sprijin individual, convenit cu 

elevul și familia sa, stabilind obiective clare și realizabile, poate fi foarte utilă.  

• -Participare activă a elevilor la viața școlară: Elevii trebuie să se simtă parte a școlii la fel cum se simt parte a 

familiei lor. Responsabilizarea de acest gen determină creșterea atașamentului față de școală și față de toate 

activitățile derulate aici. Acest lucru se poate realiza prin implicarea în diverse activități extrascolare și proiecte  
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europene unde copiii să lucreze împreuna, să se împrietenească și să învețe să promoveze școala ca pe un 

rezultat la muncii lor. 

 • -Învățarea interactivă și nonformală este esențială pentru creșterea interesului elevilor față de școală. Deși 

poate să pară superficială sau ieșită din contextul programei școlare, învățarea nonformală este cea care îi ajută 

pe elevi să se simtă valoroși chiar și atunci când au carențe educaționale, îi responsabilizează prin joc, îi face 

„să crească” fără să simtă presiunea maturizării. 

•  -Educație și îndrumare în carieră. Copiii nu știu întotdeauna ce vor și, de aceea, au nevoie de ghidaj 

specializat. Cunoscându-le abilitățile, posibilitățile intelectuale, profesorii, diriginții, consilierii și familia pot 

lucra la îndrumarea acestora spre o anumită meserie ceea ce nu face decât să-i motiveze pe copii.  

   3. PROFESORI  

    Motivarea cadrelor didactice este cel puțin la fel de importantă ca motivarea elevilor. De aceea, aceștia au 

nevoie de: 

 - Management eficient. Așa cum elevii au nevoie de o ghidare din partea profesorilor, la fel și profesorii au 

nevoie de ghidaj din partea conducerii școlii și a inspectoratelor școlare/ a ministerului. Este totuși vorba de un 

mentorat eficient și biderecțional (în sensul că profesorii trebuie înțeleși, în măsura în care și ei trebuie să 

înțeleagă). Conducerea școlii trebuie să înlesnească comunicarea profesorilor cu familiile elevilor și să se 

situeze pe poziția de mediator. - Învățare de la egal la egal. Instruirea în școli pentru a dezvolta și promova o 

cultură a învățării peer-to-peer (în rândul profesorilor, dar și al elevilor) și observarea de la egal la egal.  

- Cursuri de formare, înclusiv prin proiecte europene. Lumea se schimbă permanent și în același timp cu ea și 

abordarea actului didactic care trebuie să se modernizeze permanent. - Teambuliding. Profesorii au nevoie de 

timp liber, dar și de timp de calitate împreună în care să pună cap la cap strategii, să vină cu idei de parteneriate 

pe termen scurt, mediu și lung, „să sclipească”. 

     4. FAMILIA  

• -Implicarea părinților. Un părinte implicat înseamnă, de cele mai multe ori, un copil implicat. Deși deseori 

pasivi, prea ocupați, părinții trebuie implicați în viața școlii.  

• -Educația ca responsabilitate partajată: Familia trebuie să știe că responsabilitatea educației se împarte între 

părinți și școală și că, între cele două, trebuie să existe comunicare și cooperare.  
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• -Participarea la luarea deciziilor școlare și la viața școlară. Fie că este vorba de întâlnirile cu părinții sau doar 

de un apel telephonic, părinții trebuie să știe și să participle la viața școlii. Este mai dificil să te desparți de un 

mediu cu care nu ai nimic în comun decât de unul unde ai pus suflet și unde, implicarea ta, a dat roade. 

 • - Educația părinților. De multe ori, decizia copiilor de a părăsi școala se datorează lipsei de interes din partea 

familiei care, la rândul ei, este formată din membri fără studii. Or, într-o școală care poate să ofere p paletă largă 

de posibilități de educație, se poate realize și educația părinților în paralel cu cea a elevilor.  

    5. IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE  

   Școala nu este numai despre elevi, profesori și părinții. Școala este și despre totți ceilalți agenți ai vieții socio-

economice care se pot implica pentru a face activitatea educațională mai interesantă și mai motivantă pentru 

tineri. Lucrătorii sociali, serviciile și organizațiile de tineret, lucrătorii de asistență socială, psihologii, 

asistentele medicale și alți terapeuți, servicii de protecție a copilului, specialiști, polițiști, sindicate, afaceri, 

mediatori interculturali, asociații ale migranților, ONG-uri și alte organizații comunitare din mediul sportiv etc. 

Cooperarea cu acești parteneri poate contribui la vitalizarea și diversificarea actului educațional, la motivarea 

tinerilor și, în final, la atractivitatea educației pentru tineri care este obiectivul final în lupta pentru prevenirea și 

combaterea abandonului școlar 

      Cauzele părăsirii timpurii a școlii  

        În România, Ministerul Educaţiei utilizează două definiţii ale abandonului şcolar. Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar (ROFUIP) prezentat de Ministerul 

Educaţiei precizează că „elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu, 

depăşind cu mai mult de doi ani vârsta clasei respective, se află în situaţia de abandon şcolar.” Cea de-a doua 

definiţie utilizată de Ministerul Educaţiei şi Institutul Naţional de Statistică este rata abandonului şcolar 

calculată ca diferenţa între numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar şi cel aflat în evidenţă la sfârşitul 

aceluiaşi an şcolar şi exprimată ca raport procentual faţă de numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar.        

       Cauzele abandonului școlar sunt diverse și nenumărate, originea acestora putând fi economică sau socială. 

Vorbim concret despre inadaptarea elevului la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar și de 

inadaptarea şcolii la factorii interni : biologici, psihologici şi externi: economici, culturali. 

        Cauze ale absenteismului: 
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*Situaţia economica precară a multor familii; 

*Mediul în care trăiesc copiii,  

*Lipsa condiţiilor normale de trai si de studiu; 

*Lipsa modelelor familiale-percepţia parinţilor despre rolul si importanţa educaţiei; 

*Preluarea activităţilor gospodaresti; 

*Alimentaţia insuficienta si nediversificata; 

*Nesupravegherea copiilor rămasi în grija rudelor; 

*Grad scazut de implicare din partea parinţilor si lipsa colaborarii cu cadrele didactice. 

        Bune practici in prevenirea abandonului   şcolar: 

-Parteneriat şcoala-familie-comunitate locală bazat pe colaborare, implicare, sprijin,sponsorizare etc.; 

-Echipe comunitare pentru a interveni eficient în reintegrarea scolara a copiilor; 

-Activităţi extrascolare (excursii, spectacole, vizite la muzee, concursuri tematice,tabere de vacanţa etc.); 

-Responsabilizarea la nivelul clasei; 

-Valorizarea elevilor aflaţi în dificultate prin diferite activităţi; 

-“Scoala parinţilor” pentru a schimba mentalitatea parinţilor care considera ca munca este buna pentru copii la 

orice vârsta; 

-Derularea formelor de recuperare scolara ( elevi, adolescenţi, tineri, adulţi ),prin forme alternative, gen “ A 

doua sansa“; 

-Activităţi de consiliere; 

-Organizarea de întâlniri între  elevi, absolvenţi, parinţi, cadre didactice, cu prezentarea de modele de reusita în 

profesie; 

-Consilierea elevilor si a parinţilor în vederea accesarii fondurilor si alocaţiilor legale 

(burse, alocaţii, rechizite, bani pentru calculator) 
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-Stimularea copiilor cu rezultate bune la învăţatură. 

         Metode şi tehnici in lucrul cu elevii aflaţi in dificultate: 

-Grila de monitorizare; 

-Observaţia; 

-Anamneza; 

-Interviul; 

-Jocul de rol. 

   Metode  şi tehnici in lucrul cu parinţii: 

-Consiliere individuala si de grup; 

“Scoala parinţilor”; 

-Grupuri de sprijin; 

-Ateliere de lucru; 

-Lectorate; 

-Dezbaterea. 

       Educaţia stă la baza tuturor proceselor care ne conduc către statutul de om civilizat, de fiinţă ce aparţine 

unei comunităţi, dezvoltându-ne totodată şi latura spirituală. Nu toţi au acces la acelaşi nivel de educaţie. Nu 

toate informaţiile pe care le receptăm din mediul exterior ne dezvoltă pozitiv gândirea şi comportamentul. 

Există foarte mulţi furnizori de educaţie: şcoala, biserica, societatea, mass-media, familia. Educația există în 

toate domeniile vieții de zi cu zi, chiar şi printre oamenii cu care trăim și de la care avem ceva de învățat. Nu am 

fi ceea ce suntem astăzi dacă mediul în care am trăit şi ne-am dezvoltat de-a lungul vieţii, din copilărie şi până 

la maturitate, nu ar fi fost benefic, iar între componentele lui nu ar fi existat un echilibru care să ne definească 

personalitatea 

Bibliografie:  
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Revista electronică Rădăcini NR. 3/2022 

 pag. 31 

 

   2. Holban, Ion, 1973, Orientarea școlară, Editura Junimea, Iași; 

   3. Jigău, Mircea, 2001, Consilierea carierei, Editura Sigma, Bucureşti; 

  4. Plosca, Marin, 2001, Consiliere privind cariera, aplicaţii în şcoală, Editura Dacia, ClujNapoca;  
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https://edict.ro/rolul-educatiei-in-formarea-personalitatii/  

https://www.stasalba.ro/orientarea-in-cariera-a-adolescentilor-si-rolul-familiei/  

http://www.uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/consilierea-in-cariera-importantaformarii-

profesionale-si-rolul-acesteia/ 
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 Rolul  bibliotecarului școlar în cunoașterea și promovarea metodelor didactice pentru 

prevenirea abandonului școlar 

 

Andreea Carmen Voineag 

Colegiul Tehnic Auto ” Traian Vuia” Focșani, județul Vrancea 

 

Lucrarea abordeaza rolul bibliotecii școlare în cunoașterea și promovarea metodelor didactice pentru prevenirea 

abandonului școlar. 

             Nenumăratele beneficii ale lecturii influențează într-un mod favorabil elevul și contribuie la prevenirea 

abandonului școlar. Cititul îmbogățește vocabularul, lărgește orizonturile, îmbogățește cultura generală, te ajută 

să te formezi ca om și nu în ultimul rând face bine sufletului şi psihicului.  

             Biblioteca are rolul decisiv în formarea deprinderilor de lectură şi informare a cititorului. Alegerea 

potrivită a cărţilor duce la formarea interesului pentru lectură. Acestea trebuie să fie potrivite cu vârsta,  

https://edict.ro/rolul-educatiei-in-formarea-personalitatii/
https://www.stasalba.ro/orientarea-in-cariera-a-adolescentilor-si-rolul-familiei/
http://www.uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/consilierea-in-cariera-importantaformarii-profesionale-si-rolul-acesteia/
http://www.uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/consilierea-in-cariera-importantaformarii-profesionale-si-rolul-acesteia/


 

Revista electronică Rădăcini NR. 3/2022 

 pag. 32 

 

preocupările şi preferinţele elevului. Pentru a-i determina pe elevi să devină cititori pasionaţi este necesar să se 

formeze, cu răbdare, stăruinţă, gustul pentru lectură. 

          Lectura o poți defini în nenumărate moduri, însă  toate sensurile termenului de lectură includ semnificaţia 

de transmitere şi comunicare. Pentru bibliotecar este important să cunoască modelele existente de lectură – 

modelul familiar, modelul preşcolar, modelul  şcolar, modelul universitar, modelul educaţiei permanente. În 

funcţie de aceste modele, bibliotecarul intervine cu stategii de stimulare a interesului pentru  lectură. În vederea 

trezirii interesului elevilor pentru lectură se impun diferite activităţi şi metode: lista de lectură, fișa de lectură, 

interpretarea unui rol, anticipări. Există mai multe tipuri de lectură, însă o abordare a acestui aspect este foarte 

dificilă dacă avem în vedere multitudinea de interpretări. Este începutul unei noi ere informaţionale, a unei 

societăţi informaţionale în care conţinutul unor concepte precum cele de cititor, lectură, bibliotecă, bibliotecar 

va fi cu totul altul. 

         Rabelais spunea despre copil că „este un foc ce trebuie aprins şi nu un vas ce trebuie umplut”. Secretul 

acestui foc rezidă în propria noastră capacitate de a-i prezenta cartea ca pe ceva ce trebuie cucerit, ca pe o 

materie vie. Plăcerea de a citi este un sentiment pe care trebuie să-l împărtăşeşti cu ceilalţi, aceasta va fi deviza 

cheie.Noi trebuie să avem dragoste pentru carte, pentru că ea răsplăteşte generos dragostea ce i-o purtăm. Ea te 

instruieşte chiar şi fără să i-o ceri şi poate, când nici n-o doreşti.Alegerea potrivită a cărţilor duce la formarea 

interesului pentru lectură. Ele trebuie să fie potrivite cu vârsta, preocupările şi preferinţele elevului. Pentru a-i 

determina pe elevi să devină cititori pasionaţi este necesar să se formeze, cu răbdare, stăruinţă, gustul pentru 

lectură. Pentru ca actul de lectură să-şi atinga scopul ,utilizatorii trebuie învăţaţi să parcurgă cele patru etape :să 

vrea să citească (intenţie ),să poată să citească (cunoaştere),să ştie să citească (competente) ,să înţeleagă ce 

citeşte (comprehensiune),să utilizeze informaţia. 

            Bibliotecarii şcolari ştiu că beneficiile actului lecturii sunt imense şi ,pentru ca utilizatorii să se bucure 

de ele , trebuie să identifice corect trebuinţele acestora ,dar şi factorii pertubatori : fiziologici (deficienţă de auz 

,de vorbire),psihologici(atenţie gândire,limbaj ,imaginaţie ,dispoziţie ,afectivitate , temperament), sociali 

(familie,prieteni şcoala). 

           Factorii care intervin pe parcursul existenţei individului în direcţia dezvoltării sale intelectuale – familia 

,şcoala ,biserica ,societatea – susţin procesul apropierii cititorului de carte.     

           Modelul familial este locul în care se naşte dragostea pentru scris şi citit, comunicarea.De aceea, familia 

trebuie să se implice activ în apropierea copilului de miracolul cărţii încă înainte de învăţarea alfabetului, 

atracţia fiind produsă de vizualizarea imaginilor.   

           Modelul peşcolar de lectură este determinat de educator,de competenţele acestuia,astfel încât copilul  
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parcurge traseul de la cititor pasiv (care ascultă ) la cel activ(care va citi când va merge la şcoală ), rolul lecturii 

efectuate de adult fiind fundamentalpentrudezvoltareapsihică.            

            Modelul şcolar este decisiv în formarea utilizatorului ,ştiut fiind că rolul şcolii în acest proces este 

fundamental ,ea rămânând principalul lăcaş de cultură şi civilizaţie .El este determinat de învăţător şi profesor 

,de sfatul de lectură al acestora ,fiind canalizat în direcţia unei lecturi sistematice şi formarea stilului de studiu 

corect,pe discipline de studiu. 

           Adriano Marino spunea că “nu există o metodologie perfectă care să înveţe cum să      citim”.Ştim doar 

că lectura se produce în straturi .Receptarea mesajului presupune parcurgerea unor etape ale lecturării 

,stucturate după cum urmează : 

            -      lectura superficiala ,realizata la primul contact cu carte ; 

            -      lectura profunda, care accede la stadiul originar al operei ; 

            -      lectura istorica sau bibliografică, care implică compararea operei lecturate cu celelalte scrieri ale 

autorului şi descoperirea stilului personal al scriitorului pe baza listei bibliografice a operelor pe care le 

semnează .“    

         În vederea trezirii interesului elevilor pentru lectură, pentru prevenirea abandonului școlar se impun 

diferite activităţi şi metode:  

           Lista de lecturi – este metoda ce porneşte de la întrebarea: “Care e cartea pe care  aş  dori să o citesc/ să o 

recitesc şi de ce tocmai pe aceasta ?” 

          Semnul de carte-  după lectura interiorizată a textului,  li se cere elevilor să completeze un semn de carte . 

         Copacul valorilor-  se desenează un copac al eroilor , pe frunze se scrie numele eroului, iar pe fructe , 

valorile după care se manifestă. 

        Anticipări - reprezintă o metodă la care elevii lucrează pe grupe sau individual. Pornind de la titlul textului, 

elevii fac predicţii în legătură cu tema textului ; 

        Posterul-  copiii au sarcina de a realiza un poster cu prezentarea figurată a conţinutului desprins din text. 

Prelungirea prin scriere- activitatea se poate organiza pe echipe, fiecare echipă având ca sarcină de lucru să 

compună un text care să se înscrie în logica operei, de exemplu: să conceapă un capitol suplimentar, o scrisoare 

adresată de un personaj altui peronaj sau chiar adresată de cititor personajului principal. 

            Roluri acordate cititorilor- presupune regruparea clasei în grupuri de câte 4- 5 elevi şi de la care se 

aşteaptă să citească aceeaşi carte , jucând mai multe roluri : animatorul, lămuritorul, ilustratorul, regizorul, 

cercetătorul, magicianul cuvintelor , sintetizorul. 
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           Fişa de lectură este o modalitate esenţială de lucru individual.Ea poate fi pe autori bibliografică 

,cronologică sau biobibliografică,citat ,pe teme .Poate cuprinde ,în funcţie de tipul ei ,nume de autori cu 

indicarea lucrărilor scrise de aceştia , ideile cele mai importante prezentate de autorul unei lucrări sau de alte 

personalităţi citate în lucrare ,care au legătură cu tema aleasă ,informaţii despre un autor mai puţin cunoscut , 

comentarii personale pe marginea celor citite ,un rezumat al unei cărţi ,date statistice ,evenimente.De asemenea 

se pot alege citate reprezentative din opera unui autor .Unele însemnări foarte importante se pot sublinia cu 

diferite culori pentru a fi repetate cu uşurinţă şi redistribuite în cuprinsul lucrării ştinţilice pe care o realizăm.  

         Iată acum câteva beneficii pe care lectura le insuflă adolescentului: 

        Cititul îmbogăţeşte vocabularul. Nu de puţine ori am întâlnit cu toţii adolescenţi care au dificultăţi în 

exprimare şi nu cunosc sensul multor cuvinte. Ei bine, lectura ajută adolescentul să se exprime, îl învaţă cuvinte 

noi, noi sensuri şi noi informaţii. 

        Lectura lărgeşte orizonturile. În momentul în care citeşti mai multe cărţi, afli lucruri nebănuite, lucruri pe 

care ai vrea să le trăieşti, întâmplări şi locuri pe care ai vrea să le cunoşti. Şi astfel adolescentul devine mai 

ambiţios, îşi va dori să reuşească în viaţă. Va învăţa să privească lucrurile din mai multe unghiuri şi nu va mai fi 

închistat. 

       Cititul face bine sufletului şi psihicului. Lectura unei cărţi aduce linişte interioară, aduce odihnă, 

deconectarea de la gândurile de zi cu zi şi plus de asta este şi o terapie pentru adolescent. Dacă acesta suferă, să 

spunem, cititul îl va ajuta să se sustragă de la zbuciumul său, va descoperi noi posibilităţi. Pentru că eliberându-

şi creierul de stres, va găsi soluţii. Cititul vindecă. Cartea înseamnă relaxare şi plăcere.   

      Lectura îmbogăţeşte cultura generală. Foarte mulţi dintre cei care citesc au o cultură generală demnă de 

invidiat. şcoala nu reuşeşte să acopere tot ceea ce noi ar trebui să ştim, ea nu va putea niciodată să ne aducă la 

cunoştinţă tot, de aceea este esenţial să citim cărţi. Întotdeauna autodidacţii sunt de cele mai multe ori mult mai 

deştepţi decât cei care au mers pe un singur fir al educaţiei. Citeşte orice, este bine să ştii din toate câte ceva. 

      Cititul face viaţa mai frumoasă şi mai uşoară. Un adolescent care citeşte va lua din cărţi tot ceea ce îl 

interesează şi va folosi acele informaţii în viaţa de zi cu zi. Acele detalii te pot scăpa dintr-o încurcătură sau din 

contră te va face să fii şi mai apreciata. 

      Lectura educă şi disciplinează. În toate cărţile sunt personaje bune şi personaje negative. Şi aproape în orice 

carte vedem că oamenii răi, cu multe defecte sau apucături nefaste, sfârşesc rău. Pe principiul binele învinge 

răul, tânărul va învăţa că prin tertipuri şi răutate nu va ajunge nicăieri şi datorită cărţilor îşi va dori să fie bun, 

drept, muncitor. 

        Cititul evidenţiază omul. Un tânăr care citeşte se va putea integra oriunde şi în orice grup. Datorită  
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cunoştinţelor sale va putea să poarte orice discuţia şi va reuşi să se facă plăcut şi apreciat. Cartea oferă tânărului 

o strălucire aparte. 

        Cărţile fac cunoscută iubirea. Cred că pentru prima dată în viaţă adolescentul descoperă iubirea din cărţi şi 

astfel el va descoperi toate feţele ei. Citind, tânărul va fi îndrăgostit de iubire, îşi va dori iubirea în viaţa lui, va 

lupta pentru ea şi va şti cum să o păstreze în viaţa lui. Astfel tânărul va pune mai puţin preţ pe relaţiile sexuale şi 

mai mult pe sentiment. 

            Cititul te ajută să cunoşti viaţa. În cărţi sunt dezbătute toate problemele omului, toate riscurile, eşecurile, 

împlinirile şi reuşitele. Citind, adolescentul va învăşa să le înfrunte cu optimism şi curaj. Nu va claca la prima 

piedică. 

           Cărţile formează. Lectura formează un om fără doar și poate. Face dintr-un tânăr cu multe temeri, un 

matur de toată isprava. Face omul inteligent, romantic, respectuos, tandru, luptător, încrezător, curajos, bun, 

milos şi aşa mai departe. Practic îi arată care sunt adevăratele valori ale vieţii. 

            Lectura înseamnă bogăţie. Un tânăr care citeşte mult va fi un om împlinit sufleteşte şi va dobândi o 

spiritualitate ieşită din comun. Cărţile sunt cele mai de preţ avuţii, din ele afli secretul reuşitei. 
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Prevenirea abandonului școlar timpuriu (AST) 

 

Trica Valentina 

Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu “ 
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În prea multe cazuri tinerii renunţă la educaţie sau formare din motive care ar fi putut fi prevenite. Prin urmare, 

măsurile de prevenire vizează abordarea AST înainte ca acesta să se producă. Acestea sunt, în mod tipic, mai 

eficiente din punct de vedere financiar decât măsurile de reintegrare.  

În ansamblu, statele membre au recunoscut nevoia de a găsi modalităţi eficiente de recunoaștere și abordare a 

problemelor care pot majora riscul de AST. În același timp, punerea în aplicare a unor astfel de strategii se află 

în stadii diferite în cadrul Europei, o mare variaţie putând fi detectată în tipurile de reacţii alese de diferite ţări.  

Se poate observa o recunoaștere mai amplă a nevoii de a găsi soluţii diferite pentru puncte diferite din cadrul 

proceselor sistemului educativ; aceasta este ilustrată, de exemplu, prin recunoașterea tot mai frecventă a rolului 

educaţiei și al îngrijirii copiilor preșcolari (EICP) în cadrul strategiilor privind AST. 

Politicile adoptate de statele membre pentru diminuarea riscului de AST și prevenirea acestuia pot fi clasificate 

în două mari categorii: 

  politici și măsuri cu scopuri specifice; acestea asigură sprijin special tinerilor care sunt expuși riscului, prin 

identificarea persoanelor, a grupurilor de persoane, a școlilor și a zonelor cu risc crescut de abandon.  

http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/
http://www.eformare.info.ro/
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 politici și măsuri cu scopuri generale; obiectivul acestora este de a îmbunătăţi sistemul de învăţământ pentru 

toţi și, prin urmare, de a optimiza rezultatele și a reduce riscul ca elevii să renunţe la educaţie. 

 Aceste abordări sunt complementare și, prin urmare, amândouă sunt necesare: politicile specifice canalizează 

sprijinul către cei identificaţi ca fiind expuși în cel mai mare grad, dar pot însemna că unii tineri „scapă prin 

plasă”. În plus, astfel de abordări nu modifică baza sistemului de învăţământ. Așadar, măsurile generale pot 

aborda problemele sistemice care contribuie la incidenţa abandonului școlar timpuriu dintr-o ţară. Cu toate 

acestea, accentul pe termen lung ar trebui plasat pe intervenţia timpurie care este necesară pentru a aborda 

problemele care apar la începutul procesului cumulativ care conduce la AST.  

Pentru a facilita o intervenţie la momentul oportun, este important ca activităţile să fie identificate, monitorizate 

și urmărite. Sistemele de avertizare timpurie din cadrul școlii pot contribui la identificarea elevilor care riscă să 

abandoneze școala. Aceste sisteme trebuie să fie accesibile pentru diferite instituţii de învăţământ și alte părţi 

interesate implicate, și relaţionate cu acestea. Intervenţia timpurie este, de asemenea, importantă pentru că 

reintegrarea poate deveni treptat mai dificilă, pe măsură ce perioada de dezangajare se prelungește. 

 Principalele puncte de tranziţie (învăţământul primar - învăţământul gimnazial, învăţământul secundar inferior - 

învăţământul secundar superior) sunt esenţiale pentru potenţialii tineri care abandonează școala timpuriu. Unele 

măsuri de facilitare a acestor tranziţii includ programe de tutorat sau însoţire, consiliere consolidată asigurată de 

specialiști și o comunicare mai amplă între profesorii de la diferite școli și niveluri, precum și programe de „bun 

venit” sau de iniţiere.  

Tinerilor care sunt expuși riscului de a abandona școala timpuriu le pot fi puse la dispoziţie alternative la 

programele școlare tradiţionale. Noile calificări și programe școlare ar trebui totuși să fie respectate de 

comunitate și să ofere căi de progres viabile. 

 Se pot întreprinde mai multe activităţi pentru a promova valoarea educaţiei din punctul de vedere al 

oportunităţilor de câștig și al transformării șanselor din viaţa tinerilor care sunt expuși riscului de abandon 

școlar timpuriu. 

 Consilierea și orientarea sunt vitale nu numai pentru a asigura că tinerii identifică opţiunile adecvate de 

continuare a studiilor și găsesc motivaţia și încrederea de a urma astfel de cursuri, ci și pentru a lua deciziile 

adecvate cu privire la studiile lor (determinând astfel reducerea nivelului de abandon școlar cauzat de alegerea 

greșită a studiilor). 
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 Așadar, tinerii trebuie să primească o consiliere clară, imparţială și constructivă pentru ca aceștia să fie 

conștienţi și să simtă că deţin controlul asupra parcursului lor educaţional și a evoluţiei carierei. În plus, tinerii 

care riscă să abandoneze școala timpuriu se confruntă adesea cu o serie de aspecte complexe care necesită 

sprijin din partea unui consilier specializat sau o altă contribuţie profesionistă.  

Pe lângă contribuţia specialiștilor, familiile și părinţii trebuie, de asemenea, să se implice mai mult în activităţile 

școlare. Este important ca profesorii să deţină competenţele necesare pentru a-i angaja și a-i motiva pe toţi elevii 

cărora le predau. Formarea profesorilor în vederea identificării și a abordării riscurilor de AST, precum și în 

ceea ce privește utilizarea metodelor moderne de predare, dar și competenţele de gestiune a clasei de elevi și de 

creare de relaţii, este importantă.  

 Un studiu din Spania cu privire a tinerii care abandonează timpuriu școala indică faptul că 9 din 10 persoane 

abandonează școala din cauza experienţei repetării unui an10. Prin urmare, clasele puţin numeroase, asistenţii 

didactici și taxele educaţionale suplimentare pot împiedica elevii, în mod individual, să înregistreze întârzieri, 

înainte ca acestea să aibă un impact grav asupra parcursului lor școlar și să sporească riscul de abandon școlar. 

În contextul economic actual, în care bugetele publice se confruntă cu restricţii fără precedent, este important să 

se constate că nu toate intervenţiile necesită investiţii substanţiale. Datele din acest studiu arată importanţa unui 

mediu stimulant, pozitiv și încurajator pentru reducerea riscului de AST.  

Un sentiment de apartenenţă și o relaţie de învăţare între profesor și elev, bazată pe încredere și respect reciproc, 

sunt extrem de importante pentru tineri. În plus, oportunităţile pentru personalul care lucrează cu grupuri-ţintă 

de a face schimb de experienţe, de practici și de competenţe poate fi o modalitate de răspândire a învăţării și a 

practicilor eficiente.  

Dacă nu există o cultură solidă a educaţiei în cadrul unei comunităţi, pot fi necesare măsuri de implicare a 

părinţilor, de sensibilizare a acestora cu privire la importanţa educaţiei, precum și de asigurare a oportunităţilor 

educaţionale care să le permită să își îmbunătăţească propriile competenţe. Activităţile extracurriculare pot ajuta 

elevii să recupereze și să își reînnoiască interesul faţă de învăţare, dar și să își reclădească o relaţie pozitivă cu 

școala și cu personalul acesteia, asigurând îndeplinirea activităţilor care pot stimula stima de sine și reduce 

frustrarea. 

Măsurile de reintegrare oferă tinerilor care au renunţat la educaţia principală o a doua șansă pentru a învăţa sau 

a obţine o calificare sau o oportunitate alternativă de învăţare. Acestea variază în intensitatea sprijinului oferit 

participanţilor, în funcţie de nevoile grupului-ţintă specific; unii tineri au nevoie de consiliere și sprijin practic  
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în abordarea problemelor, cum ar fi lipsa unui adăpost sau consumul de substanţe, înainte ca aceștia să 

demareze procesul de reintegrare într-un cadru educaţional, iar alţii sunt motivaţi să revină la educaţie și au 

nevoie numai de o a două șansă pentru a-și relua studiile. 

 Orice acţiune destinată celor care au părăsit deja școala trebuie să înceapă printr-un proces de implicare, de 

consolidare a încrederii și a unui sentiment de apartenenţă. De asemenea, ar trebui să cuprindă așteptări înalte și 

să fie structurată în mod sigur și provocator.  

În plus, este important să se observe faptul că multe persoane care renunţă la școală se consideră adulţi și se 

așteaptă să fie trataţi ca atare. În propriile descrieri privind ceea ce li se potrivește, cuvintele „respect” și 

„încredere” apar frecvent. Cele mai multe dintre măsurile de reintegrare vizează asigurarea unei alternative la 

învăţământul general, în ceea ce privește conţinutul sau stilurile de predare/învăţare. 

 Iniţiativele folosesc modalităţi diferite de furnizare a unei abordări educative individualizate, centrate pe elev, 

care ar putea fi realizată prin consiliere, tutorat, planuri de învăţare individuale sau gestionarea separată a 

cazurilor, de exemplu. 

 Stilurile de predare și învăţare folosite în cadrul măsurilor de reintegrare sunt adesea practice si/sau empirice. 

Iniţiativele care asigură un sprijin mai intens vizează o abordare integrală a persoanei, luând în considerare 

întreaga gamă de nevoi ale individului, de la aspectele personale și sociale la lacunele în învăţare. 

 De fapt, persoanele care abandonează școala timpuriu pot avea lacune suplimentare în ceea ce privește 

abilităţile și competenţele, care trebui acoperite înainte ca acestea să urmeze noi cursuri de învăţare, de formare 

sau înainte de a fi încadrate în muncă.      Abilităţile de bază și deprinderile de viaţă - depășind alfabetizarea și 

cunoștinţele de aritmetică de bază pentru a include, de exemplu, cunoștinţe financiare și în materie de sănătate - 

pot, de asemenea, să fie furnizate în unităţi mai mici sau pot fi incluse în programele de predare a altor 

discipline. 

 Flexibilitatea este esenţială pentru a asigura că măsurile de reintegrare pot fi adaptate în funcţie de alte 

angajamente ale tânărului, cum ar fi munca sau responsabilităţile familiale. O abordare multidisciplinară, cu 

echipe de personal mixte sau în colaborare cu părţi interesate externe, implică posibilitatea abordării întregii 

game de nevoi de sprijin ale tânărului.  

Planurile individuale de acţiune și o direcţie clară pentru viitor – care pot fi alcătuite din unităţi mici de învăţare 

– pot fi motivante pentru tinerii cu un nivel redus de stimă de sine și cu experienţe anterioare negative în ceea ce  



 

Revista electronică Rădăcini NR. 3/2022 

 pag. 40 

 

privește educaţia formală. În legătură cu acest aspect, monitorizarea este importantă pentru a asigura că 

rezultatele unei activităţi adecvate, obţinute prin măsuri de reintegrare, nu sunt pierdute pe termen lung.  

Într-adevăr, la acest nivel trebuie să existe continuitate, consecvenţă și coeziune între servicii și sprijinul acordat 

tinerilor. Altfel, tinerii se pot confrunta cu dificultăţi de înţelegere în amalgamul de servicii diferite. Abordarea 

adoptată, bazată pe gestionarea separată a cazurilor („individual case manager”), poate oferi un mijloc mai 

consecvent de susţinere a tinerilor expuși riscului decât alte abordări, în care se așteaptă ca tinerii să găsească 

servicii diferite fără niciun sprijin specific. 

 Rezultatele obţinute prin măsuri de reintegrare nu pot fi întotdeauna evidenţiate prin date cantitative. Prin 

urmare, trebuie găsite modalităţi de măsurare a rezultatelor mai subtile. Cadrele de asigurare a calităţii ar trebui, 

de asemenea, să fie concepute pentru a ţine seama atât de măsurile cantitative, cât și de cele calitative. În cele 

din urmă, un procent ridicat dintre acţiunile care vizează reintegrarea sunt iniţiative și proiecte temporare. Deși 

AST este o caracteristică profundă a sistemelor de educaţie și formare din UE, se pare că există o tendinţă de a 

nu acorda un statut sau o poziţie semnificativă activităţilor de reintegrare. Această situaţie trebuie abordată în 

viitor, recunoscând, cu toate acestea, că este dificilă reproducerea proiectelor locale de succes la o scară mai 

mare. 

 Elaborarea de măsuri la nivel regional sau la nivel de sistem necesită timp și implicare. Cu toate acestea, dacă 

guvernele recunosc importanţa reintegrării tinerilor care au renunţat la educaţie și garantează sprijin pentru 

eforturile de reintegrare, se poate obţine o coeziune mai amplă, pe termen lung, precum și o mai mare claritate 

cu privire la cele mai bune practici, la standarde și la nevoile de formare și de susţinere ale elevilor și 

profesorilor. 
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ROLUL DASCĂLILOR ÎN PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

 

Prof. Călugăroiu Luiza-Cristina 

CNI,,Matei Basarab” Rm. Vâlcea 

 

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

sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri 

profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei 

care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în 

repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 

învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai întai, 

cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, nici 

formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei comunități. În al 

doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen 

mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

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

cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care 

ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru 

rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

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

cauze: 

·        şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes 

socio-profesional pentru absolvenți.  

·        cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-

cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi 

profesional al elevului climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar 
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·        factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, prăbuşirea 

sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze care conduc la 

dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, abandon şcolar. 

·        factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, absenteism, 

repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala. 

·        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.  

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

·        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 

sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

·        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

·        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar sau a 

situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

·        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate 

pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

·        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

·        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 

·        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin popularizarea legilor 

şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea conceptului despre 

şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari.  

Un element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare 

după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi  
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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. 
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PROIECT EUROPEAN ”CRESC în VRANCEA” 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                               Profesor Ifrim Ștefana 

                                                                                     Colegiul Tehnic Auto ”Traian Vuia”  

                                                                                                            Focșani, Județul  Vrancea                                                                                                         

 

       Derulat la Consiliul Județean Vrancea în perioada 2015-2017,în parteneriat cu Centrul de Resurse și 

Asistență Educațională din Vrancea, Centrul Școlar pentru educație incluzivă ”Elena Doamna”, având ca 

partener din Islanda ”Intercultural Iceland” proiectul ”CRESC în Vrancea! – Copiii remigrati - educati, 

sprijiniti, consiliati!” avut ca scop facilitarea reintegrării sociale şi educaţionale a copiilor remigraţi (copiii 

reveniţi în România după o perioadă petrecută în străinătate) prin implementarea unor măsuri active de 

consiliere psiho-educaţională a copiilor, dar şi a unor activităţi de de dezvoltare a competenţelor părinţilor şi 

specialiştilor din domeniu.  

      Sistemul educaţional din România este confruntat în ultima perioadă cu un fenomen nou, destul de puţin 

cunoscut şi încă insuficient studiat de specialiştii în educaţie: reintegrarea psiho-educaţională a copiilor 

remigraţi cu risc de abandon școlar. Datele statistice disponibile relevă existenţa unui fenomen amplu de 

remigraţie a copiilor, însoţiţi sau nu de părinţi.  

       Plecând de la realitatea covârșitoare a copiilor remigranți care abandonează școala în primul an de la 

înscrierea lor la cursuri, Consiliul Județean Vrancea în colaborarea cu Inspectoratul Școlar Vrancea, Centrul 

Pentru Educație Incluzivă Elena Doamna din Focșani în parteneriat cu InterCultural Iceland Norvegia, au inițiat 

și implementat un proiect finanțat din Fonduri Europene. Proiectul a avut ca scop sprijinirea  prin activităţi 

inovative îmbinate cu metode psiho-pedagogice validate prin experienţa didactică nevoilor specifice ale copiilor 

care se reîntorc în România, dar şi ale părinţilor şi specialiştilor care sunt implicaţi în activităţile de reinserţie 

socio-educaţională a acestor copii.  

        Pentru realizarea unui astfel de proiect și pentru a se asigura succesul acestuia: 
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- s-a  realizat un studiu de piață care să arate situația la nivel de județ a familiilor remigrante cu copii care 

au cerut echivalarea studiilor la Inspectoratul Școlar Vrancea pe doi ani anteriori, și situația copiilor care 

au abandonat cursurile școlare, s-a realizat o anchetă în rândul familiilor cu copii aflate în situații de risc  

s-au gasit soluții pentru atragerea unor parteneri care să sprijine inițiativa acerstui  proiect,  

s-a întocmit  un plan al viitorului proiect care cuprinde toată documentația (scop, obiective, nevoi, buget 

estimativ etc) necesară pentru a deveni beneficiarul unei finanțări europene, 

la momentul deschiderii sesiunii de finantări s-a înregistrat cererea de finanțare pentru proiect.          

        Proiectul  „CRESC în Vrancea! – Copiii remigraţi în Vrancea – educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!” a primit 

finanţare prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 și a fost  

realizat in parteneriat cu Centrul Judetean de Resurse si Asistență Educaţională Vrancea, Centrul Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă ,,Elena Doamna” Focşani si InterCultural Iceland. Scopul acestui proiect a fost  facilitarea 

reintegrării sociale şi educaţionale a copiilor remigraţi (copiii reveniţi în România după o perioadă petrecută în 

străinătate) prin implementarea unor măsuri active care să vizeze atât consilierea psiho-educaţională a copiilor, 

cât şi dezvoltarea competenţelor părinţilor şi specialiştilor care sunt implicaţi în educarea acestor copii. 

         Echipa de proiect a cuprins un număr important de specialițti în domeniul educației școlare și anume: 9 

consilieri școlari, 2 psihologi, 2 pedagogi, 4 psihopedagogi, 20 profesori, pentru învățământul primar, 2 asistenți 

sociali și 50 de voluntari care s-au  implicat în realizarea materialelor ştiinţifice destinate beneficiarilor, 

derularea activităţilor specifice de consiliere a copiilor şi părinţilor în acord cu planurile individuale elaborate 

de referentul de specialitate,  implementarea activităţilor specifice de asistenţă recuperatorie a beneficiarilor 

(individuale sau de grup), derularea activităţilor remediale desfăşurate cu copiii  în acord cu planurile 

individuale elaborate de referentul de specialitate, evaluarea educaţională a copiilor din grupul ţintă, stabilirea 

necesităţii activităţilor educaţionale de tip remedial pentru fiecare copil în parte, elaborarea planurilor 

individuale de activităţi remediale şi actualizarea acestora în funcţie de progresul individual al fiecărui copil;  

derularea activităţilor specifice de evaluare a mediului social şi anchetelor sociale necesare pentru elaborarea 

planului individual de activităţi pentru fiecare copil, realizarea evaluării primare a mediului social al copiilor din 

grupul ţintă şi propunerea către echipa de implementare a unei liste cu cazurile în care este necesară ancheta 

socială,  propunerea către echipa de implementare a unor activităţi specifice pentru optimizarea mediului 

familial şi social al copiilor din grupul ţintă, colaborarea cu ceilalţi specialişti implicaţi în asistenţa psiho-

educaţională pentru asigurarea coerenţei şi convergenţei eforturilor educaţionale. 
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          Activităţile propuse prin proiect au vizat reducerea diferenţelor sociale, educaţionale şi mai ales 

psihologice care separă acest grup vulnerabil de covârstnicii lor şi îngreunează dezvoltarea psihologică şi 

educaţională normală a copiilor remigraţi. 

          Proiectul a fost astfel conceput încât să poată să contribuie la atingerea obiectivelor generale ale 

programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea 

inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” prin întărirea coeziunii sociale la nivelul judeţului 

Vrancea prin integrarea optimă a copiilor remigraţi în sistemul educativ şi social românesc, dar şi prin creşterea 

coeziunii mediului socio-educaţional datorită implicării unui număr mare de persoane cu diferite calităţi şi 

statute sociale (părinţi, cadre didactice, mediatori şcolari, consilieri şcolari, asistenţi sociali) în aceste demersuri 

de facilitare a reintegrării copiilor remigraţi.(extras din cererea de finanțare. 

Obiectivele specifice ale proiectului s-au axat pe: 

-  înfiinţarea a 3 Centre Zonale de Asistenţă Psiho-educaţională a Copiilor Remigraţi care vor furnizeza timp de 

12 luni (dar şi în perioada de sustenabilitate) servicii de asistenţă psihologică şi pedagogică pentru toate 

categorii de grup ţintă în vederea asigurării accesului copiilor la resurse educaţionale destinate egalizării 

şanselor şi accesului la educaţie, 

- dezvoltarea şi furnizarea unor servicii educaţionale integrate noi, inovatoare, care  vizează intervenţia asupra 

triadei educative copil-părinte-cadru didactic / alt specialist cu instrumente specifice educaţiei formale şi 

informale, servicii care asigură asistenţă integrată pentru copiii remigraţi: consiliere de grup, consiliere 

individuală, activităţi remediale, activităţi educative în cadru infromal / tabere de vară (12 luni în perioada de 

implementare a proiectului plus perioada de sustenabilitate) 

- elaborarea unei metodologii educaţionale integrate inovative (ghiduri de lucru pentru specialşti, metodologii 

de intervenţie, instrumente de lucru, metodologii de interpretare a rezultatelor evaluărilor psihologice) care va 

constitui un sprijin pentru beneficiari în scopul depăşirii situaţiei de dificultate sau vulnerabilitate asociată 

revenirii în România după o perioadă petrecută în străinătate. 

          Trebuie amintit faptul că la un interval de 4 ani distanță de la implementarea și finalizarea proiectului, 

cele trei Centre înființate funcționează și pun la dispoziția beneficiarilor resurse materiale și umane instruite, 

capabiile să vină în sprijinul celor aflați în situații de risc de abandon școlar, lucru care se resimte în creșterea 

populației școlare în unitățile de învățământ și de asemeni în creșterea calității vieții acestora din punct de 

vedere social. De asemeni consilierii școlari, psihopedaogii și profesorii instruiți pentru a oferi sprijin copiilor și  



 

Revista electronică Rădăcini NR. 3/2022 

 pag. 47 

 

părinților aflați în situații de risc, beneficiază de logistica deezvoltată în perioada în care acest proiect a fost 

implementat, generând la rândul lor plus valoare prin faptul că pot instrui în continuare personal calificat din 

rândul celor tineri care își doresc să dezvolte o carieră în acest domeniu.  

Dintr activitățile de care au beneficiat cei vizați în acest proiect care să răspundă cerințelor descrise de 

obiectivele specifice ale proiectului amintim: activități de consiliere individuală și de grup, tabere de vara 

organizate în cinci serii,  vizite de studiu  pentru promovarea înțelegerii interculturale prin prezentarea valorilor 

culturale românești şi analiza acestora  comparativă cu valorile culturale din țările din care s‐au întors copiii, în 

cadrul unei excursii în care au fost îmbinate vizitarea unor obiective istorice  și activitățile educative informale 

și non-formale desfăşurate în grupuri mixte formate din  copiii remigraţi, părinții acestora și cadre didactice. Au 

fost organizate 10 activităţi, în medie cu câte 30 de participanți pe fiecare activitate și anume copii remigraţi, 

părinți ai acestora, cadre didactice și  membri ai echipei de implementare. Nu în ultimul rând au fost  organizate 

8 ateliere de lucru mixte, a câte 25 de beneficiari (părinții/tutorii copiilor remigraţi, reprezentanți ai instituțiilor 

publice, cadre didactice și reprezentanți ai ISJ Vrancea, dar și experții din cadrul echipei de implementare).  

    În cadrul acestor ateliere au fost discutate dificultățile întâmpinate în integrarea copiilor remigraţi în sistemul 

educațional actual din perspectiva părinților, a cadrelor didactice, personalului de conducere din instituțiile 

școlare și ISJ Vrancea și autorităților locale și au fost identificate soluții comune de facilitare a integrării 

copiilor remigraţi pentru fundamentarea unor strategii coerente de acțiune la nivelul fiecărei activități școlare. În 

acest sens, pe lângă activitățile de grup organizate în cadrul proiectului, participanții (copii) au beneficiat de 

activități educaționale individuale centrate pe  adaptarea metodelor de lucru la particularităţile individuale ale 

subiectului, folosindu-se modele concret-intuitive care să faciliteze înţelegerea conţinuturilor parcurse şi 

realizându-se o antrenare şi o motivare a subiectilor pentru activitatea de învăţare prin utilizarea fişelor de lucru 

cu exerciţii – joc şi a jocurilor didactice. Acest mod de abordare a putut fi posibil datorită cooptării unui număr 

de profesori voluntari pe lângă personalul din domeniul educației deja implicat în activitățile proiectului. Copiii 

cu dificultăţi de învăţare au nevoie de organizarea învăţării în funcţie de cerinţele lor educative. Intervenţia 

educaţională de recuperare a cunoștințelor trebuie să se realizeze după un program individualizat care să 

includă: identificarea carențelor, stabilirea și parcurgerea unui plan de recuperare cu definirea clară a 

obiectivelor de atins, monitorizarea performanțelor,  stabilirea unui scop de scurtă durată, incluzând criterii de 

evaluare; specificarea metodelor educaţionale şi administrative care vor fi aplicate în vedera atingerii scopului. 
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De asemeni  copiii remigraţi au avut la dispoziție resursele necesare pentru a se implica ei înșiși în procesul de 

facilitare a reintegrării lor educaționale şi sociale, demers fundamentat pe o mai bună cunoaştere a nevoilor 

proprii şi pe utilizarea resurselor dezvoltate prin proiect, iar această  implicare a  condus la o a participare mai 

activă a lor în şcoală şi în societate şi la combaterea riscului de părăsire timpurie a şcolii. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN REDUCEREA ABANDONULUI 

ȘCOLAR 

Prof. Hrițcu Gabriela Loredana 

Liceul  Regina Maria Dorohoi 

 

     Educaţia este unul dintre fenomenele care a apărut odată cu societatea umană, suferind pe parcursul 

evoluţiei sale, modificări semnificative. De la acţiunea empirică de pregătire a tinerilor pentru viaţa socială, 

până la acţiunea fundamentată ştiinţific, educaţia a parcurs un drum lung, devenind o adevărată ştiinţă cu statut 

propriu. Epoca actuală a informatizării, a călătoriilor interplanetare, a interdependențelor culturale, economice 

sau de altă  natură, ridică probleme cu care omenirea nu s-a confruntat niciodată în istoria sa. Astfel, educaţia 

este chemată, poate mai mult ca niciodată, să formeze personalităţi uşor adaptabile la nou, creative şi 

responsabile. Unităţile de învăţământ trebuie să găsească cele mai adecvate moduri care să răspundă unei 

asemenea cerinţe şi să-şi schimbe metodele şi mijloacele, de a face educaţie într-o perioadă a informaticii şi a 

internetului, a unei medii explozive. 

Dezvoltarea pe termen mediu şi lung a societăţii moderne depinde într-o foarte mare măsură de educaţie. Pentru 

realizarea acestui obiectiv, educaţia nu trebuie abordată doar într-un cadru formal bazat pe reguli stricte, ci ca 

un proces continuu de învăţare, care se întâmplă peste tot şi nu doar într-un loc anume. 

 

http://www.crescinvrancea.ro/index.php/acasa
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Şcoala încetează să mai deţină monopolul educaţiei, mediul şcolar devine mai deschis, mai cooperant, să fie mai 

apropiat de viaţă. Accentul trece de pe informativ pe formativ. Educaţia dată în şcoală nu mai este suficientă 

pentru întreaga viaţă a omului, depăşeşte limitele curriculumului şcolar şi tinde spre o învăţare pe tot parcursul 

vieţii. Curriculum şcolar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente 

tinde să devină o realitate incontestabilă. În aceste condiţii, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, 

devine tot mai evident faptul că educaţia extraşcolară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi 

are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor și reducerea abandonului școlar. 

În comparaţie cu educaţia formală, educaţia nonformală/activităţile extraşcolare vizează curriculumul extins, 

oferind tinerilor noi oportunităţi şi situaţii de învăţare. De regulă aceste activităţi oferă o mare libertate de 

construcţie a învăţării, dat fiind faptul că nu au cadru de desfăşurare rigid sau impus.  

De regulă, activităţile extraşcolare vizează totalitatea activităţilor educative organizate şi planificate în 

instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin riguroase decât cele formale, 

conduse de persoane calificate, desfăşurate în afara prevederilor programelor şcolare. 

De obicei conţinutul activităţilor extraşcolare este o continuare, la un nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit 

elevii în cadrul lecţiilor, dar se propun şi activităţi din domenii care nu figurează în planul de învăţământ. 

Activităţile propuse corespund intereselor vârstei elevilor, propun teme de actualitate, care lasă câmp larg 

iniţiativei şi creativităţii. 

Activităţile extraşcolare nu se desfăşoară la întâmplare. Se poate vorbi chiar de un management al acestora, care 

include: proiectarea, implementarea şi evaluarea lor. Proiectarea activităților extraşcolare este demersul de 

anticipare a activităților extraşcolare pentru o perioadă dată de timp, realizată în scopul atingerii obiectivelor 

propuseşi în raport cu cerinţele, preferinţele şi interesele elevilor. Implementarea activităților extraşcolare 

vizează organizarea unei serii de activităţi diferite de educaţia tradiţională, pentru a răspunde obiectivelor 

sociale, afective şi atitudinale prioritare în această situaţie pedagogică. Evaluarea activităţilor extraşcolare are ca 

scop ameliorarea activităţii şi creşterea satisfacţiei elevilor faţă de acest tip de activităţi. 

Foarte utile în derularea activităţilor extraşcolare îl au şi parteneriatele educaţionale încheiate cu diverse 

instituţii. Prin aceste parteneriate se asigură relaţii de colaborare, rezolvarea sau clarificarea unor probleme 

educative, un nou cadru de dezvoltare a personalităţii elevului, creșterea conştientizării tuturor actorilor 

implicaţi în educaţie, pregătirea pentru viitor a tinerilor generaţii. 
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Concluzionând, activităţile extraşcolare sunt activităţi complementare atractive care au o anumită strategie de 

desfăşurare şi scopuri concrete, contribuind într-o mare măsură la formarea tinerilor generaţii și reducerea 

abandonului școlar. 

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

 

JOCUL, PRINCIPALA ACTIVITATE ÎN COPILĂRIE 

REZUMAT 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ONCEA MARIA 

GRĂDINIȚA P. N. ȘTIUCA 

            

     Jocul este principala formă de activitate în grădiniţa de copii. Pentru un copil sănătos, nimic nu este mai 

impropriu decât starea de apatie şi nemişcare. Jocul este tot atât de necesar dezvoltării multilaterale a copilului 

ca şi lumina soarelui. 

Jocul favorizează angajarea afectiv-atitudinală a copilului, întrecerea cu sine, dorinţa de autodepăşire, care 

devin acute în contextul întrecerii cu ceilalţi. Pentru copil, jocul este distracţie, este învăţătură, este muncă, 

mijloc prin care se educă, mijloc eficient de cunoaştere a lumii înconjurătoare.  

În grădiniţă, copiii preşcolari sunt familiarizaţi cu noţiunile de cuvânt, silabă, sunet, cu propoziţia simplă, apoi 

cu cea dezvoltată. Astfel realizăm vorbirea. Pornind de la acest aspecte, noi, educatoarele, am utilizat şi creat 

jocuri didactice care să contribuie la realizarea obiectivelor menţionate anterior. Pentru ca preşcolarii să 

înţeleagă ce înseamnă familia de cuvinte am realizat jocul didactic ,,Şi eu am o familie” sau ,,Fraţii şi surorile 

mele”.  

Jocul l-am desfăşurat astfel : copiii aşezaţi pe covor, în mijloc multe jetoane cu imagini reprezentând tema dată. 

Fiecare copil trebuie să aleagă câte un jeton şi să-l explice. Apoi, la solicitarea mea, copiii au ales imagini 

înrudite ca temă (Legume de toamnă: ardei, vinete, varză, morcovi, etc), dar şi ca rostire a cuvântului ilustrat 

(grădina, grădinar, grădiniţa), şi-au dat mâinile într-un cerc simbolizând familia de cuvinte, rostind următoarele 

versuri:  ,,Familia-i mare,/ Familia-i mică,/ În familie să ne unim,/ Rudele să le găsim.’’      
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Pentru înţelegerea noţiunii de antonime folosim jocul ,,Găseşte imaginea opusă’’ în care copiii au sarcina de a 

recunoaşte şi descrie imagini care reprezintă stări, trăiri opuse : copil care se spală/copil murdar ; copil care 

aruncă ghizdanul/ copil care merge cu ghizdanul în spate ;copil care plânge/copil care râde, etc. 

În jocuri precum :,, Ce mai poate denumi acest cuvânt’’, ,,Unde se află ?’’, ,,Când şi cum’’,, Jocul   

contrariilor’’, ,,Hai să împachetăm’’, ,,Foloseşte cuvântul potrivit’’, copiii au căutat şi găsit antonime. 

Jocul didactic ,,Dacă nu-i aşa” are ca obiectiv însuşirea de către copii a noţiunii de omonime.  

Prin intermediul jocului didactic ,,Televizorul” copiii au înţeles noţiunea de cuvinte paronime. Pe ecranul 

televizorului apare o imagine cu o vază, o barză, un morar şi un strat de mărar. După ce  au intuit imaginile le 

vom spune nişte versuri care să includă şi cuvintele de mai sus, explicându-le copiilor că schimbând un sunet, 

vor descoperi un nou cuvânt. 

Nu puţine sunt jocurile didactice care se desfăşoară în grădiniţă şi urmăresc distingerea culorilor şi nuanţelor 

asemănătoare, actualizarea cunoştinţelor despre anumite însuşiri ale obiectelor şi fenomenelor : „Găseşte 

culoarea potrivită”, „Te rog să-mi dai”, „Ce formă au?” etc. 

Jocul „Cu ce construim” fixează denumirile diferitelor unelte şi materiale folosite în construcţie: prin jocul 

„Cine are aceeaşi figură?” se fixează , se actualizează reprezentări de forme precum: cerc, pătrat, oval, triunghi 

etc. 

Fiind pregătite în cadrul jocurilor alese prin exerciţiile senzoriale sau jocuri-exerciţii, jocurile didactice 

contribuie la dezvoltarea sensibilităţii auditive, gustative, olfactive, tactilo-kinstezice.  

Jocurile „Spune ce faci?” sau „Cine face asta?” contribuie la dezvoltarea sensibilităţii auzului. În jocul 

„Ghiceşte ce ai gustat” accentul cade pe perfectionarea sensibilităţii gustative şi olfactive. 

 

.......................................................................................................................................................... 
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PROIECT DE EDUCAȚIE ȘI CONSILIERE A PĂRINȚILOR COPIILOR CU 

DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE SAU RISC DE ABANDON ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar Vladu Ana Nicoleta,  

Școala Gimnazială “Alexandru Ștefulescu “, Tg-Jiu, Gorj 

 

Titlul proiectului:  

SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ TAINELE „MESERIEI DE PĂRINTE!” 

Definirea problemei: 

   Existenţa, la nivelul comunităţii, a  unui număr mare de elevi ce provin din familii cu 

parinţii în străinătate, fac parte din grupuri dezavantajate cu familiile asistate social sau în situaţie de şomaj, 

care manifestă sensibilitate la  problemele de discriminare. Necesitatea acordării de şanse egale la educaţie 

pentru toţi elevii, mai ales pentru cei din mediul rural, în scopul îmbunătăţirii calităţii în educaţie. 

Descrierea problemei: 

La întâlnirile zilnice şi la şedinţele cu părinţii, unii dintre aceştia au ridicat problema disciplinării 

copiilor, motivând că au observat schimbări de comportament ale acestora.  

„E foarte alintat!”, „Plânge mereu, fără motiv!”, „Nu face decât ce vrea şi cum vrea el!”, „Se trânteşte pe 

jos şi plânge!”, „Bate din picioare şi ţipă!”, „Nu strânge jucăriile!”, „Vorbeşte urât şi îi loveşte pe cei din 

jur când nu obţine ce vrea!” etc. – sunt doar câteva dintre afirmaţiile părinţilor preşcolarilor din grupa pe 

care o conduc. Ei sunt uşor descumpăniţi, iar relaţiile cu copiii devin tensionate. Majoritatea părinţilor 

afirmă faptul că le sunt cunoscute metodele, comportamentele şi atitudinile care funcţionează mai bine 

în educarea copiilor lor, dar cu toate acestea, constată deseori că aceste metode nu funcţionează 

întotdeauna aşa cum s-ar fi aşteptat. De aceea, ei consideră că au nevoie de ajutor pentru abordarea din 

noi perspective a disciplinării copiilor.  

În acest scop, părinţii solicită sfaturi, doresc să li se spună „cum să facă” sau „ce să nu facă”, să fie 

ajutaţi în găsirea de soluţii optime, în luarea unor decizii bune pentru a-şi educa şi creşte frumos copilul. 

Astfel, pentru identificarea nevoilor de consiliere ale părinţilor se poate aplica un chestionar adaptat 

particularităţilor vârstei. (Anexa Nr. 1). Se face analiza acestor chestionare din care reiese nevoia 

consilierii părinţilor pe problema educării comportamentului copiilor. 
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Identificarea posibililor factori de formare şi dezvoltare a problemei 

Factorii care  contribuie la formarea şi dezvoltarea problemelor comportamentale ale copiilor pot fi: 

părinţi prea permisivi; 

părinţi care neglijează copilul (petrec foarte puţin timp cu acesta); 

severitatea excesivă a unui părinte sau a ambilor părinţi; 

dezvoltare nepotrivită vârstei; 

probleme de sănătate; 

lipsa afecţiunii părinţilor; 

părinţii nu înţeleg nevoile copilului, nu au suficientă răbdare cu el, nu îi acordă respect; 

educaţie greşită datorată altor persoane care îngrijesc copilul (bunici, bone etc.); 

stiluri parentale diferite; 

răsfăţul copilului de către unul dintre părinţi; 

apariţia unui alt membru în familie (soră/frate); 

stresul familial; 

neînţelegerile în cuplu. 

Identificarea factorilor de menţinere şi de activare a problemei: 

Factorii ce pot menţine şi activa problemele de comportament ale copiilor sunt: 

părinţii agitaţi din cauza stresului; 

lipsa de timp a părinţilor; 

problemele şi grijile cotidiene; 

certurile dese dintre părinţi; 

„cicăleala” bunicilor; 

certarea şi agresarea verbală/fizică  frecventă a  copilului; 

 etichetarea („Eşti cel mai neascultător copil!”, „Eşti obraznic!” etc.); 

critica excesivă a adulţilor faţă de copil; 

cerinţele/aşteptările părinţilor nu sunt adaptate vârstei copiilor. 

 

Planul de intervenţie: 

Obiectiv de lungă durată: 

Dezvoltarea unor practici parentale în vederea disciplinării pozitive a copiilor 

Obiective specifice: 
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 Părinţii trebuie: 

Să-şi orienteze în mod conştient atenţia asupra  evenimentelor pozitive din activitatea copilului; 

Să cunoască/elimine factorii ce formează/dezvoltă/menţin/activează problemele comportamentale ale 

copiilor; 

Să identifice/aplice tehnici de comunicare eficientă părinte-copil; 

Să identifice aspectele pozitive în relaţia lor cu copilul; 

Să formuleze cerinţe adaptate la vârsta copiilor, astfel încât acestea să poată fi respectate de copil; 

Să-şi dezvolte abilitatea de a înţelege/interacţiona/colabora cu copilul. 

 

Strategii de intervenţie: 

Întâlniri cu părinţii: 

„EU ŞI COPILUL MEU” 

  Scop: Descrierea concretă a problemei comportamentale a copilului 

Desfăşurarea întâlnirii: 

Joc: „Copacul prieteniei” 

Această primă întâlnire cu părinţii se va desfăşura după modelul „întâlnirii de dimineaţă” din grădiniţă, 

motiv pentru care părinţii şi educatoarea se aşază într- un semicerc şi îşi aleg de pe masă o floare 

colorată pe care îşi scriu numele, după care se desfăşoară momentul salutului. Părinţii trebuie să se 

privească unii pe ceilalţi, să se salute zâmbind şi să-şi adreseze un compliment. Fiecare părinte se 

prezintă şi spune câteva cuvinte despre el  (evidenţiază o calitate a sa) şi despre ceea ce simbolizează 

pentru el culoarea florii alese (de ex.: roşu = „tumultul vieţii zilnice”,  verde = „speranţa în viitor”, 

galben = „echilibrarea unor probleme”, portocaliu = „situaţii zilnice stresante”). Părinţii aşază apoi 

florile într-un copac desenat de educatoare, denumit „Copacul prieteniei”. Cu toţii au observat că în 

copac erau flori de toate culorile şi mărimile, dar erau foarte frumoase împreună, iar copacul prieteniei 

lor era unic şi special. În acest fel s-a realizat sintalitatea grupului de părinţi prezenţi la întâlnire. 

Se transmite părinţilor faptul  că se va discuta despre problemele comportamentale ale copiilor în familie 

şi se vor stabili obiectivele consilierii ce vizează aceste probleme, după cum chiar dânşii au solicitat. 

Se cere părinţilor să descrie cât mai exact problemele de comportament ale copiilor, cu care s-au 

confruntat în ultima perioadă şi pe care doresc să le amelioreze, să le reducă, să le rezolve  prin 

intermediul consilierii. Vor nota aceste probleme, în ordinea importanţei pe care o atribuie ei înşişi.  
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Astfel, se întocmeşte o listă a dificultăţilor comportamentale ale copiilor şi li se explică părinţilor că la 

începutul fiecărei întâlniri se va evalua lista de probleme a săptămânii anterioare pentru a controla 

evoluţia intervenţiei. Dacă pe parcurs vor apărea şi alte probleme, lista va fi modificată şi reordonată 

corespunzător. (Exemple de formulări concrete ale problemelor comportamentale: copilul reacţionează 

la solicitările părinţilor numai după repetarea îndelungată a acestora; nu respectă anumite reguli, ca: 

spălatul mânilor înainte de masă, strângerea jucăriilor; îşi supără deseori fratele/sora, lovind şi vorbind 

urât; nu permite fratelui să se joace cu jucării lui; frecvent trânteşte obiecte când devine furios; ţipă dacă 

nu i se dă ceva sau dacă i se interzice să facă ceva; intervine mereu în conversaţiile adulţilor; face 

gălăgie şi se alintă mai mult în prezenţa unor musafiri etc.). 

Se vizionează un scurt material video ce prezintă situaţii în care părinţii sunt tentaţi să atribuie copilului 

lor fie calităţi pe care acesta nu le are, dar pe care părinţii şi le-ar dori cu ardoare, fie defecte care în 

realitate sunt inexistente, rod al anxietăţii, temerilor şi propriilor frustrări, discutându-se totodată şi 

despre riscurile unor asemenea situaţii. Se discută materialul şi se cere părinţilor să exemplifice şi ei 

situaţii similare în care ei se pot regăsi. Părinţii vor încerca astfel să îşi perceapă propriul copil într-un 

mod cât mai realist. Se va evalua dacă aşteptările părinţilor sunt conforme cu realitatea şi posibilităţile 

reale ale copilului. 

Sunt prezentate apoi, o serie de materiale suport pentru părinţi, materiale referitoare la disciplinarea 

pozitivă a copiilor. Fiecare părinte primeşte materialul care va  constitui o nouă punte de comunicare 

între educator/consilier şi părinţi, un nou punct de plecare în discuţiile din cadrul întâlnirii. (Anexa nr.2) 

În încheierea întâlnirii se propune părinţilor ca temă pentru acasă, ca în cursul perioadei următoare să 

ţină cont de nevoile care motivează comportamentul unui copil şi să încerce să satisfacă cât mai multe 

dintre acestea, identificând apoi aspectele pozitive în relaţia cu copilul. 

 

„DE CE?” 

Scop: Identificarea cauzelor care determină comportamentul copiilor. 

A doua întâlnire cu părinţii debutează cu un joc numit „ O zi din viaţa noastră!”. Părinţii vor prezenta  în 

câteva cuvinte o zi obişnuită din viaţa lor, de dimineaţă până seara, cu toate momentele aferente 

acesteia. Ceilalţi părinţi pot pune întrebări sau pot exprima opinii proprii, după terminarea relatării celui 

care a povestit. Ţinând cont de cele învăţate la întâlnirea anterioară, se fac referiri la anumite 

comportamente ale copiilor surprinse de părinţi si expuse prin povestirea lor.  
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Unii dintre ei doresc să prezinte tema pentru acasă şi se dezbat astfel aspecte pozitive sau negative ivite 

în comportamentul copiilor, modificându-se totodată şi lista cu dificultăţile comportamentale ale copiilor 

– concepută la întâlnirea anterioară. 

Pornind de la părerile părinţilor cu privire la comportamentele pe care ei le consideră problematice, vor 

fi analizate caracteristicile copiilor, ale părinţilor şi se încearcă depistarea cauzelor care contribuie la 

modificarea comportamentului unui copil. Această etapă poate fi foarte vastă mai ales în cazul familiilor 

cu o problematică multiplă. 

     Părerea părinţilor asupra cauzelor comportamentului copilului poate fi mai mult sau mai puţin 

elaborată, uneori ea include convigeri şi păreri ferme sau vagi. Părinţii trebuie motivaţi să-şi exprime 

presupunerile. Cauzele invocate de părinţi pot fi legate de: caracteristicile copilului (copil impulsiv, 

copil cu probleme de concentrare, probleme ereditare moştenite de la unul din părinţi sau bunici, 

dezvoltare nepotrivită vârstei), cauze organice (tulburări de metabolism, alte probleme de sănătate), 

caracteristici şi conduite ale părinţilor, probleme familiale şi tulburări ale relaţiei părinte-copil, 

evenoimente traumatizante din trecut ( moartea unui părinte sau a unui bunic, despărţirea părinţilor), 

probleme financiare, probleme maritale, rivalitate între fraţi, dificultăţi de comportament invocate ( e 

neliniştit, se ridică deseori în timpul servirii mesei, neastâmpărat, îi deranjează pe ceilalţi, nu respectă 

cerinţele, se supără din orice etc.). Se analizează împreună cu părinţii în ce măsură însuşirile copilului şi 

cele ale părinţilor, precum  şi problemele familiale ajung să influenţeze comportamentul copilului, felul 

în care părinţii percep comportamentul copilului. 

Părinţii primesc un nou rând de materiale suport pe tema disciplinării pozitive a copiilor. 

(Anexa Nr.3) 

Jocul „Inima perfectă”. Părinţii primesc o inimă mare şi una mică, din hârtie. Pe inima mare se cere 

acestora să scrie trei caracteristici personale pentru care ei consideră că sunt unici şi speciali, iar pe 

inima mică să noteze trei caracteristici speciale pentru care consideră că, copilul lor este unic şi special. 

După ce vor citi cele scrise în faţa celorlalţi, li se va cere părinţilor să spună alte trei caracteristici ale 

copiilor lor, care nu le sunt pe plac, iar pentru fiecare cuvânt ce caracterizează un comportament 

neacceptat de ei, să facă o îndoitură pe inima cea mică, care reprezintă copilul. La final, părinţii sunt 

rugaţi să netezească inima copilului astfel încât să nu rămână urme şi să o aşeze lângă inima lor, 

neşifonată. Deoarece urmele vor fi puternic vizibile, părinţii vor fi impresionaţi şi vor înţelege mesajul 

ce s-a dorit  fi transmis. Efectul însă, va fi maxim atunci când li se va cere părinţilor să acopere şi să  
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împăturească cât pot de bine inima cea mică cu inima lor, care e netedă şi frumoasă şi să o păstreze 

acolo cu grijă, protejată de orice acţiuni/factori care ar putea lăsa urme în sufletul copilului. 

Temă acasă: Prezentarea unei situaţii în care părintele a reuşit să se pună în locul copilului. 

 

CUM? 

Scop: Stimularea interacţiunilor şi a relaţiilor pozitive părinţi-copii, după metoda „Educaţi aşa!” 

Activitatea debutează cu discutii despre tema pentru acasă a părinţilor. Se dezbat subiectele prezentate, 

evidenţiindu-se aspectele pozitive.  

Se pune în discuţie şi lista de dificultăţi comportamentale şi se observă deja că unele probleme încep să 

dispară, deci vor fi înlăturate din listă. 

Conform metodei „Educaţi aşa!” vor fi abordate în cadul întâlnirii  diverse aspecte. Ideile sunt extrase 

din manualul „Educaţi aşa!”. Părinţii primesc pliante cu toate subiectele dezbătute. (Anexa nr. 4) 

“Acordarea atenţiei”: 

– îi facem pe părinţi să înţeleagă că dacă acordă atenţie influenţează comportamentul copilului;  – îi 

facem pe părinţi să înţeleagă că pot acorda atenţie într-o manieră pozitivă sau negativă  

– părinţii trebuie să înveţe să acorde atenţie (pozitivă) în special dacă vor să stimuleze comportamentul 

pozitiv al copilului.  

“Aprecierea”: 

 –  îi convingem pe părinţi că laudele îi pot stimula pe copii să se comporte mai des într-un fel dezirabil 

– să îi stimuleze pe părinţi să-şi laude copilul pentru faptele bune pe care le face acesta, fiindcă: a. 

atmosfera din casă este mult mai plăcută b. oferă copilului o imagine pozitivă faţă de sine însuşi – 

părinţii învaţă cum să formuleze o apreciere pozitivă – părinţii trebuie să îi explice copilului de ce l-au 

lăudat (copilul de exemplu, nu îşi dă seama pentru ce a fost lăudat şi este confuz) 

“Stabilirea limitelor” – părinţii înţeleg că în orice situaţie există diverse modalităţi de a stabili limite 

pentru comportamentul copilului şi că părinţii sunt aceia care vor alege intotdeauna care este cea mai 

potrivită modalitate – părinţii înţeleg că există, în orice caz, alte modalităţi decât pedepsele şi abuzul 

fizic şi că aproape toate celelalte modalităţi sunt mai indicate decât pedeapsa fizică – părinţii învaţă care 

manieră are efect faţă de un anumit comportament nedorit – părinţii înţeleg că tocmai în stabilirea 

limitelor este de o mare importanţă să fie cât mai clari şi consecvenţi şi totodată atenţi la limbajul şi 

formularea folosită – părinţii înţeleg diferenţa dintre “respingerea unui copil” şi “respingerea unui  
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comportament inadmisibil al unui copil” – părinţii învaţă cum să fixeze limite, ce pot spune şi ce nu, 

cum pot să reacţioneze atunci când copiii nu ascultă (imediat) – părinţii înţeleg că îşi ating scopul mai 

degrabă atunci când reacţionează pozitiv decât atunci când reacţionează negativ faţă de încălcările unor 

reguli 

“A spune NU şi a interzice” – părinţii învaţă să fixeze limite verbal (limite între un comportament 

acceptabil şi unul inacceptabil) – părinţii învaţă cum să formuleze cât mai clar o interdicţie 

“Ignorarea” – parintii înţeleg ce comportamente ale copiilor lor pot fi sau nu ignorate şi ce efect are 

ignorarea – părinţii învaţă cum să ignore comportamentul nedorit al copilului 

“Izolarea” – părinţii înţeleg în care situaţii trebuie separat (izolat) copilul – părinţii înţeleg care sunt 

“regulile de joc” (printre altele, să izoleze copilul pentru 5 minute, să nu discute, să considere incidentul 

terminat odată cu terminarea pedepsei) – să indice părinţilor care sunt riscurile dacă, de exemplu, 

izolează copilul într-o încăpere în care el se poate distra. 

“Pedepsirea” – părinţii înţeleg că, dacă ei confisca un obiect care copiilor le face plăcere (jocul), copiii 

consideră aceasta o pedeapsă – părinţii învată “regulile jocului”: “să nu exagereze şi să nu se gândească 

la pedepse nepotrivite care nu pot fi puse în aplicare, să nu înspăimânte copiii”. 

Aplicând metoda interactivă „Cubul” părinţii se vor implica activ în gestionarea unor situaţii concrete 

prin care au trecut, situaţii alese în concordanţă cu ideile prezentate la această întâlnire. Astfel, ei vor 

rezolva cerinţele, în funcţie de ceea ce se află pe faţetele cubului rostogolit: „Descrie un comportament 

neadecvat al copilului tău!”, „Compară reacţia  pe care ai avut-o altădată (de exemplu înainte de 

începerea cursului) cu o reacţie pe care ai avea-o în acest moment!”, „Asociază comportamentului 

copilului una dintre nevoile care crezi că nu i-au fost satisfăcute!”, „Analizează situaţia din perspectiva 

celor învaţate la această întâlnire!”, „Aplică concret situaţia! – joc de rol, „Argumentează de ce ai ales 

această rezolvare a problemei de comportament!” 

Temă acasă: Jurnalul părinţilor: Identificarea zilnică a  evenimentelor pozitive şi notarea lor în jurnal. 

 

„COPILUL MEU, PRIETENUL MEU!” 

      Scop: Creşterea numărului de interacţiuni pozitive între copil şi părinţi 

Se discută evenimentele care au avut loc de la ultima întâlnire şi se dezbate lista cu probleme. 
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Se evaluează sarcina primită la întâlnirea anterioară (tema pentru acasă). Se discută cu părinţii despre 

cum li s-a părut completarea unui astfel de jurnal, cât de greu le-a fost să găsească zilnic evenimente 

pozitive, dacă au notat sau nu şi lucruri considerate neimportante, dacă au reuşit să transmită copilului 

aprecierea lor în situaţii de interacţionare pozitivă, dacă s-a acordat feed-back evenimentelor pozitive din 

fiecare zi şi cum li s-a părut acest feed-back atât părinţilor cât şi copiilor. 

Dacă părinţii au fost consecvenţi şi au aplicat până în momentul de faţă ceea ce au învăţat la aceste 

întâlniri, atunci ei vor menţiona faptul că au descoperit la copil multe părţi pozitive, noi comportamente 

pozitive, nu numai refuzul, furia şi capriciile. 

Părinţii sunt îndrumaţi să se orienteze cât mai mult spre interesele şi înclinaţiile copilului, în special 

jocului. Jocul împreună cu copilul va diminua tensiune dintre părinţi şi copii şi de aceea reprezintă un 

pas important.  

Se cere părinţilor să enumere câteva experienţe de joacă împreună cu copilul lor, din ultimele săptămâni 

(cum s-au jucat împreună, ce a mers bine şi ce nu – din perspectiva părinţilor, ce tip de jocuri preferă 

părintele să joace cu un copil şi ce tip de jocuri le este dificil de jucat). 

Pentru a învăţa „Cum să ne jucăm cu copilul” părinţilor li se vor prezenta câteva idei, pe care le vor 

primi pe un nou material suport (Anexa nr.5) 

De asemenea, din lista cu probleme, se observă că a mai rămas  activă problema neascultării de către 

copil a unei cerinţe  primite de la părinţi, decât după repetarea îndelungată a acesteia, motiv pentru care 

putem da părinţilor câteva sfaturi ce vor completa tabloul disciplinării pozitive a copiilor: 

Formulaţi cerinţe doar atunci când sunteţi pregătiţi să  le şi impuneţi! 

Îndepărtaţi orice factor care-l distrage pe copil înainte de a exprima o cerinţă! 

Aveţi grijă ca atunci când formulaţi o cerinţă, copilul să fie atent! 

Exprimaţi clar cerinţa, nu sub forma unei rugăminţi! 

Formulaţi întotdeauna o singură cerinţă! 

Rugaţi copilul să repete cerinţa! 

Rămâneţi în apropierea copilului pentru a fi siguri că cerinţa va fi îndeplinită! 

Concentraţi-vă mai întâi asupra unui număr mai redus de cerinţe! 

Temă acasă: desfăşurarea de jocuri, alegerea momentelor potrivite pentru joc, formularea unor cerinţe 

eficiente şi  acordarea de feedback pozitiv;  însemnări în jurnal. 

 

Evaluarea intervenţiei – poate fi făcută într-o ultimă întâlnire cu părinţii, denumită sugestiv  
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„AM  ÎNVĂŢAT  SĂ...”  

Părinţii sunt solicitaţi să-şi exprime impresiile despre activităţile desfăşurate împreună şi  despre ceea ce 

au învăţat la curs, să ofere feed-back, să propună noi tematici  

Analiza SWOT a programului (Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări) 

Completare chestionar (Anexa Nr.6)    

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

 

Prevenirea abandonului în rândul elevilor 

OGICA OIŢA 

ȘC. GIM.ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU 

GIURGIU JUDEŢUL GIURGIU 

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

primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea ce se săvârşeşte sub 

puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate constitui 

un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul factorilor de risc – individuali, 

familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

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

cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  

 planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 

nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon 

şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor şi abaterilor 

tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor legale de către 

cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

• Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, sau de cel 

de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 
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• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

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

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în sistemul 

învăţămîntului guvernamental de zi. 

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 

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

şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol imediat de 

abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. 

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

social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, 

toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul şcolar. 

Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului şi trecerea 

la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au fost încurajaţi şi de 

atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. 

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt 

lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. De 

asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul 

colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor comportamentale în relaţia copil-

părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor 

adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă şi învăţare. 

Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de ucenici sau profesionale" . De 

fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici (unele clase) o fac pentru că, oricum, ei 

sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar 

creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau ămbrăcămintei necesare’’ . E o 

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

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în ierarhii, nu e 

percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, ierarhizate prin 

cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de combatere a abandonului şcolar 

trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din abandonarea în care se găseşte. 

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

sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri 

profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, psihologice şi 

pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 

comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze adecvat în 

contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective profesionale, prezintă 

absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, provine dintr-o familie ce 

experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu este implicat în nici-o activitate 

organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea copilului cu educatoarea fiind 

extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare 

după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un rol şi 

o valoare. 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 

copil . Aceasta trebuie să identifice: 

o Cum este fiecare 

o Ce ştie fiecare 

o Ce face fiecare 

o Cum cooperează cu ceilalţi 
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Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent 

de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat 

în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei membrilor 

ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin opacitatea segregaţionismului. 

Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, răspândit 

prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor 

caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost 

impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de 

învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum 

evoluează cum se menţin în sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea 

părinţilor, educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 

abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de responsabilitatea 

şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 

Bibliografie: 

"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – 

Bucureşti 2006 

.......................................................................................................................................................... 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

Prof.înv.primar Mirescu Simona-Georgiana 

 

Şcoala Gimnazială Filiaşi 

Judeţul Dolj 

 

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

În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea ce se săvârşeşte 

sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare. O bună intervenţie a cadrului didactic 

prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului 

şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul factorilor de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de 

mediul cu potenţial delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza.Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea 

unui program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire 

a  planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 

nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză .  

             Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor şi 

abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor 

legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

Factorii  psihologici. 

           În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, sau 

de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

 Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

         Obiectivele 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  

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului  

- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea abandonului  

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

părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul şcolar.Dacă înainte 

de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului şi trecerea la democraţie 

s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea 

părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, 

emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija 

unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor.  

De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul 

colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor comportamentale în relaţia copil-

părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor 

adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa negativă a acestuia. 

           Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă şi 

învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de ucenici sau 

profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici (unele clase) o fac pentru 

că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala.De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) 

potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza 

,,lipsei hranei sau îmbrăcămintei necesare’’. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de 

practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă,abandonând şcoala. 

 Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în ierarhii, nu e 

percepută ca valoare în sine. Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în 

valorile dobândite, ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. 

De aceea, o campanie serioasă de combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o 

extragere a şcolii din abandonarea în care se găseşte. 

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

părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri 

profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.Cauzele principale ale abandonului şcolar 

sunt cele economice, socioculturale sau religioase, psihologice şi pedagogice.Elevii care abandonează şcoala 

sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism. 

           Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze adecvat în  
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contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective profesionale, prezintă 

absenteism, provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu 

este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

            În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol decisiv în 

formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea copilului cu educatoarea 

fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală. Un alt element în combaterea abandonului 

şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.Copiii sunt 

diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un rol şi o 

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

indiferent de nevoile lui sociale.Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile 

şi nevoile fiecărui copil.                         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.  

           "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea 

care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un 

sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare 

atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune 

atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă 

în prevenirea abandonului şcolar. 

           Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 
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ROLUL FACTORILOR IMPLICAŢI ÎN PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR ÎN 

ROMÂNIA 

                                                                                              P.î.p.  Minea Teodora 

                                                                                              Şcoala Gimnazială Filiaşi, jud.Dolj 

 

       Rolul educației este de a forma ființa socială, de a-l socializa pe copil. În realitate, educația are un caracter 

pluridimensional și o definiție adecvată trebuie să ia în considerare în egală măsură ambele dimensiuni, astfel 

încât să poată orienta acțiunea educativă pentru a răspunde atât nevoilor individului, cât și celor ale societății 

pentru care îl formăm. 

      Încercând o astfel de definiție, putem spune ca educația este ansamblul de acțiuni și de influențe menite să 

permită ființei umane să-și dezvolte capacitățile fizice și intelectuale, dar și sentimentele și atitudinile morale și 

estetice, în scopul responsabilizării și integrării sociale optime ca cetățean. 

      Din ce în ce mai multe probleme sociale intră în şcoală, ceea ce face ca şcoala să nu mai poată sta departe de 

comunitatea din care face parte. Pentru mulţi ani, o echipă de cercetători condusă de J. Epstein a iniţiat studii 

pentru a identifica premisele şi modalităţile pe care trebuie să le aibă în vedere şcolile pentru a dezvolta şi 

implementa programe de parteneriat largi. Din această muncă au rezultat şase tipuri fundamentale de implicare, 

fiecare putând fi operaţionalizat prin sute de practici la nivelul şcolilor: calitatea de părinte (parenting),  

comunicarea între casă şi şcoală, voluntariatul, invăţarea acasă, luarea deciziilor, colaborarea cu comunitatea. 

      O educație autentică și funcțională se sedimentează în familie, apoi are continuitate în grădiniță și școală 

prin intermediul corpului profesoral, care prin simpla sa existență reprezintă puterea exemplului. Abandonul 

școlar reprezintă părăsirea sistemului de învățământ și ale oricăror raporturi cu școala, înaintea obținerii unei 

calificări profesionale.Cei care abandonează sunt cei care au lipsit mult sau au tulburări comportamentale pentru 

care au fost pedepsiți in prealabil, conform Regulamentului de Ordine Interioară al fiecărei școli. Părăsirea 

școlii este cu atât mai problematică atunci când se produce la clasele terminale, deoarece atât ofertantul, 

respectiv sistemul de învățământ, cât și beneficiarul, elevul, au cheltuit destule resurse ca să se ajungă într-un 

punct în care eforturile financiare si spirituale ale ambelor părți nu s-au concretizat. Din păcate, școala a început 

să nu mai fie percepută drept stâlpul de bază al societății în anumite ierarhii, fiind considerată drept pierdere de  
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timp care nu asigură un viitor, preferându-se câștigul material imediat. Și toate acestea pleacă, după cum am 

mai precizat anterior, de acasă, din familie, formându-se astfel un cerc vicios. 

     Condițiile-cheie pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii pot fi sintetizate pe cinci domenii strict 

interconectate unul cu celălalt:  

1. Management școlar 

 2. Suport pentru elevi  

 3. Profesori 

 4. Familia  

 5. Implicarea părților interesate 

    1. MANAGEMENTUL ȘCOLAR  

 Competența și eficiența conducerii școlare ajută la crearea unui mediu educațional de cooperare care implică 

întreaga școală și la care se adaugă și legătura cu comunitatea locală. Managerii de școli sunt cei care 

încurajează inițiativa profesorilor în identificarea și gestionarea cazurilor de risc de abandon școlar. În plus, 

managerii fixează drept obiective principale ale managementului instituțional prevenirea și combaterea 

absenteismului și a abandonului școlar. În acest fel, se asigură o gândire unitară și eficientă la nivelul întregii 

unități școlare.  

    2. SUPORT PENTRU ELEVI  

     Elevii trebuie sprijiniți. Este vorba inclusiv de sprijin emoțional și psihologic pentru abordarea problemelor 

(stres, depresie, tulburări post-traumatice) și comportamentelor de risc. De aceea, în fiecare școală care se 

confruntă cu fenomenul abandonului scolar ar trebui să existe: • -Mecanisme de detectare precoce a riscului de 

abandon școlar: Semnalele timpurii de părăsire a școlii, inclusiv absenteismul școlar și comportamentul 

inadecvat, trebuie detectate rapid . Printre aceste semne se numără: lipsa atenției, dezinteresul, rămânerea în 

urmă etc.  

• -Identificare rapidă a dificultăților de învățare: Beneficiind de sprijin pentru recuperarea materiei pierdute din 

diferite motive sau pentru a ține pasul cu parcurgerea programei la clasa, elevii pot ajunge „egali„ cu colegii lor,  
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fapt ce ar inlatura sentimentul de frustrare și izolare. Elaborarea unui plan de sprijin individual, convenit cu 

elevul și familia sa, stabilind obiective clare și realizabile, poate fi foarte utilă.  

• -Participare activă a elevilor la viața școlară: Elevii trebuie să se simtă parte a școlii la fel cum se simt parte a 

familiei lor. Responsabilizarea de acest gen determină creșterea atașamentului față de școală și față de toate 

activitățile derulate aici. Acest lucru se poate realiza prin implicarea în diverse activități extrascolare și proiecte 

europene unde copiii să lucreze împreuna, să se împrietenească și să învețe să promoveze școala ca pe un 

rezultat la muncii lor. 

 • -Învățarea interactivă și nonformală este esențială pentru creșterea interesului elevilor față de școală. Deși 

poate să pară superficială sau ieșită din contextul programei școlare, învățarea nonformală este cea care îi ajută 

pe elevi să se simtă valoroși chiar și atunci când au carențe educaționale, îi responsabilizează prin joc, îi face 

„să crească” fără să simtă presiunea maturizării. 

•  -Educație și îndrumare în carieră. Copiii nu știu întotdeauna ce vor și, de aceea, au nevoie de ghidaj 

specializat. Cunoscându-le abilitățile, posibilitățile intelectuale, profesorii, diriginții, consilierii și familia pot 

lucra la îndrumarea acestora spre o anumită meserie ceea ce nu face decât să-i motiveze pe copii.  

   3. PROFESORI  

    Motivarea cadrelor didactice este cel puțin la fel de importantă ca motivarea elevilor. De aceea, aceștia au 

nevoie de: 

 - Management eficient. Așa cum elevii au nevoie de o ghidare din partea profesorilor, la fel și profesorii au 

nevoie de ghidaj din partea conducerii școlii și a inspectoratelor școlare/ a ministerului. Este totuși vorba de un 

mentorat eficient și biderecțional (în sensul că profesorii trebuie înțeleși, în măsura în care și ei trebuie să 

înțeleagă). Conducerea școlii trebuie să înlesnească comunicarea profesorilor cu familiile elevilor și să se 

situeze pe poziția de mediator. - Învățare de la egal la egal. Instruirea în școli pentru a dezvolta și promova o 

cultură a învățării peer-to-peer (în rândul profesorilor, dar și al elevilor) și observarea de la egal la egal.  

- Cursuri de formare, înclusiv prin proiecte europene. Lumea se schimbă permanent și în același timp cu ea și 

abordarea actului didactic care trebuie să se modernizeze permanent. - Teambuliding. Profesorii au nevoie de 

timp liber, dar și de timp de calitate împreună în care să pună cap la cap strategii, să vină cu idei de parteneriate 

pe termen scurt, mediu și lung, „să sclipească”. 

     4. FAMILIA  
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• -Implicarea părinților. Un părinte implicat înseamnă, de cele mai multe ori, un copil implicat. Deși deseori 

pasivi, prea ocupați, părinții trebuie implicați în viața școlii.  

• -Educația ca responsabilitate partajată: Familia trebuie să știe că responsabilitatea educației se împarte între 

părinți și școală și că, între cele două, trebuie să existe comunicare și cooperare.  

• -Participarea la luarea deciziilor școlare și la viața școlară. Fie că este vorba de întâlnirile cu părinții sau doar 

de un apel telephonic, părinții trebuie să știe și să participle la viața școlii. Este mai dificil să te desparți de un 

mediu cu care nu ai nimic în comun decât de unul unde ai pus suflet și unde, implicarea ta, a dat roade. 

 • - Educația părinților. De multe ori, decizia copiilor de a părăsi școala se datorează lipsei de interes din partea 

familiei care, la rândul ei, este formată din membri fără studii. Or, într-o școală care poate să ofere p paletă largă 

de posibilități de educație, se poate realize și educația părinților în paralel cu cea a elevilor.  

    5. IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE  

   Școala nu este numai despre elevi, profesori și părinții. Școala este și despre totți ceilalți agenți ai vieții socio-

economice care se pot implica pentru a face activitatea educațională mai interesantă și mai motivantă pentru 

tineri. Lucrătorii sociali, serviciile și organizațiile de tineret, lucrătorii de asistență socială, psihologii, 

asistentele medicale și alți terapeuți, servicii de protecție a copilului, specialiști, polițiști, sindicate, afaceri, 

mediatori interculturali, asociații ale migranților, ONG-uri și alte organizații comunitare din mediul sportiv etc. 

Cooperarea cu acești parteneri poate contribui la vitalizarea și diversificarea actului educațional, la motivarea 

tinerilor și, în final, la atractivitatea educației pentru tineri care este obiectivul final în lupta pentru prevenirea și 

combaterea abandonului școlar. 

      Cauzele părăsirii timpurii a școlii  

        În România, Ministerul Educaţiei utilizează două definiţii ale abandonului şcolar. Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar (ROFUIP) prezentat de Ministerul 

Educaţiei precizează că „elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu, 

depăşind cu mai mult de doi ani vârsta clasei respective, se află în situaţia de abandon şcolar.” Cea de-a doua 

definiţie utilizată de Ministerul Educaţiei şi Institutul Naţional de Statistică este rata abandonului şcolar 

calculată ca diferenţa între numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar şi cel aflat în evidenţă la sfârşitul 

aceluiaşi an şcolar şi exprimată ca raport procentual faţă de numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar.     
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       Cauzele abandonului școlar sunt diverse și nenumărate, originea acestora putând fi economică sau socială. 

Vorbim concret despre inadaptarea elevului la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar și de 

inadaptarea şcolii la factorii interni : biologici, psihologici şi externi: economici, culturali. 

        Cauze ale absenteismului: 

*Situaţia economica precară a multor familii; 

*Mediul în care trăiesc copiii,  

*Lipsa condiţiilor normale de trai si de studiu; 

*Lipsa modelelor familiale-percepţia parinţilor despre rolul si importanţa educaţiei; 

*Preluarea activităţilor gospodaresti; 

*Alimentaţia insuficienta si nediversificata; 

*Nesupravegherea copiilor rămasi în grija rudelor; 

*Grad scazut de implicare din partea parinţilor si lipsa colaborarii cu cadrele didactice. 

        Bune practici in prevenirea abandonului   şcolar: 

-Parteneriat şcoala-familie-comunitate locală bazat pe colaborare, implicare, sprijin,sponsorizare etc.; 

-Echipe comunitare pentru a interveni eficient în reintegrarea scolara a copiilor; 

-Activităţi extrascolare (excursii, spectacole, vizite la muzee, concursuri tematice,tabere de vacanţa etc.); 

-Responsabilizarea la nivelul clasei; 

-Valorizarea elevilor aflaţi în dificultate prin diferite activităţi; 

-“Scoala parinţilor” pentru a schimba mentalitatea parinţilor care considera ca munca este buna pentru copii la 

orice vârsta; 

-Derularea formelor de recuperare scolara ( elevi, adolescenţi, tineri, adulţi ),prin forme alternative, gen “ A 

doua sansa“; 

-Activităţi de consiliere; 
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-Organizarea de întâlniri între  elevi, absolvenţi, parinţi, cadre didactice, cu prezentarea de modele de reusita în 

profesie; 

-Consilierea elevilor si a parinţilor în vederea accesarii fondurilor si alocaţiilor legale 

(burse, alocaţii, rechizite, bani pentru calculator) 

-Stimularea copiilor cu rezultate bune la învăţatură. 

         Metode şi tehnici in lucrul cu elevii aflaţi in dificultate: 

-Grila de monitorizare; 

-Observaţia; 

-Anamneza; 

-Interviul; 

-Jocul de rol. 

   Metode  şi tehnici in lucrul cu parinţii: 

-Consiliere individuala si de grup; 

“Scoala parinţilor”; 

-Grupuri de sprijin; 

-Ateliere de lucru; 

-Lectorate; 

-Dezbaterea. 

       Educaţia stă la baza tuturor proceselor care ne conduc către statutul de om civilizat, de fiinţă ce aparţine 

unei comunităţi, dezvoltându-ne totodată şi latura spirituală. Nu toţi au acces la acelaşi nivel de educaţie. Nu 

toate informaţiile pe care le receptăm din mediul exterior ne dezvoltă pozitiv gândirea şi comportamentul. 

Există foarte mulţi furnizori de educaţie: şcoala, biserica, societatea, mass-media, familia. Educația există în 

toate domeniile vieții de zi cu zi, chiar şi printre oamenii cu care trăim și de la care avem ceva de învățat. Nu am 

fi ceea ce suntem astăzi dacă mediul în care am trăit şi ne-am dezvoltat de-a lungul vieţii, din copilărie şi până  
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la maturitate, nu ar fi fost benefic, iar între componentele lui nu ar fi existat un echilibru care să ne definească 

personalitatea 
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Aportul  mediului şcolar în prevenirea conduitelor deviante la elevi 

 

Prof. Mărcuț Rodica 

 Liceul Vocațional Pedagogic ”N.Bolcaș” 

 Beiuș, Bihor 

 

Formarea personalităţii adulte implică şi rezolvarea unor serii întregi de situaţii conflictuale şi frustrante. 

Conflictul şi frustrarea, manifestate într-o formă ponderată, sunt indispensabile maturizării personalităţii: 

“Întreaga civilizaţie reprezintă efortul, atât de asimilare, de transformare a naturii potrivit aspiraţiilor şi 

trebuinţelor societăţii, ale umanităţii şi ale individului, cât şi grija de a asigura acomodarea individului, a  

https://edict.ro/rolul-educatiei-in-formarea-personalitatii/
https://www.stasalba.ro/orientarea-in-cariera-a-adolescentilor-si-rolul-familiei/
http://www.uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/consilierea-in-cariera-importantaformarii-profesionale-si-rolul-acesteia/
http://www.uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/consilierea-in-cariera-importantaformarii-profesionale-si-rolul-acesteia/
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personalităţii la natură şi la exigenţele societăţii. În acest context se ivesc numeroase conflicte şi 

contradicţii; în focul lor ca într-un furnal, se forjează, se realizează şi se definitivează personalitatea omului; 

sacrificăm şi înmormântăm unele dorinţe, spre a salva altele” (Pavelcu, V., 1970). 

Atunci când carenţele şi conflictele afective din mediul familial, tulburările relaţiilor familiale, 

inegalităţile de atitudine manifestate de ambii părinţi faţă de copil etc., depăşesc anumite limite de intensitate şi 

de durată, transformându-se în adevărate situaţii traumatizante pentru copil, personalitatea în formare a acestuia 

se va înscrie pe căi greşite. Astfel, dacă copilăria se desfăşoară în cadrul unui mediu familial saturat de 

privaţiuni şi ostilităţi, de condiţii care privează pe copil de afecţiune şi de satisfacere adecvată a dorinţelor şi a 

aspiraţiilor lui fireşti, acesta ajunge să trăiască aşa-numitul “conflict de adaptare”, care se exprimă printr-o 

atitudine protestară în faţa oricărei rezistenţe, opoziţii sau interdicţii. Manifestările repulsive ale copilului 

dovedesc, în majoritatea cazurilor, tocmai faptul că în trecutul său au acţionat mijloace coercitive brutale, stări 

conflictuale severe, pedepse umilitoare, suprasolicitare şcolară etc., care au determinat reacţii de răspuns 

emotiv-impulsive sau demisionale, de tipul: accese de mânie, furie, crize de violenţă, reacţii revendicative, hoţii, 

vagabondaj, susceptibilitate accentuată, atitudini depresive, negativism, reacţii de simulare şi disimulare etc.   

Manifestările comportamentale sunt trăite în plan intern, iar odată produse au un efect circular, în sensul că 

efectele lor se repercutează asupra subiectului, menţinând, amplificând sau modificând caracteristicile ce au stat 

la baza declanşării acţiunilor respective. În consecinţă, se formează un stil comportamental care, alături de 

însuşirile de personalitate, îl defineşte pe subiect ca fiinţă unică, irepetabilă. Acesta se corelează cu structurile 

dominante ale personalităţii şi cu tipurile de comunicare care se structurează în raport de nucleul ereditar al 

energiei psihice a subiectului. 

Astfel, în plan intern, pot aparea in comportamentul copilului o serie de tulburări, cum ar fi (Verza, 2002): 

anxietăţi şi frustrări prelungite, instabilitate afectivă şi depresie, ostilitate şi neacceptarea colaborării cu cei din 

jur, slabă dezvoltare afectivă şi indiferenţă, izolare şi evitarea celor din jur, repulsie faţă de activitate etc. 

Acestea determină handicapuri comportamentale de forme şi intensităţi diferite, în funcţie de extinderea şi 

profunzimea dereglărilor interioare, concretizându-se, în exterior, prin: reacţii afective instabile şi de o anumită 

intensitate (frică, mânie, furie, râs, plâns nestăpânit), agitaţie motorie şi mişcări dezorganizate,  negativism şi 

apatie,  teribilism şi infatuare,  minciună şi spirit de contrazicere,  furt şi vagabondaj,  cruzime şi aberaţii 

sexuale etc. 

Pe lângă factorii biologici, un loc aparte în determinarea devierilor de conduită îl ocupă disconfortul psihic şi 

influenţele negative ale anturajului. Lipsa de supraveghere a copiilor, lipsa de autoritate sau autoritatea tiranică  
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a părinţilor, neantrenarea în activitate pot conduce la părăsirea domiciliului şi chiar la vagabondaj. Asemenea 

fenomene se corelează cu carenţe de afectivitate ce determină trăsături caracteriale egocentriste, de 

supraafectivitate sau subestimare a eului, de lipsă de respect pentru activitatea celor din jur şi de slaba integrare 

în activitatea grupului. 

 În mediul şcolar măsurile de prevenire a constituirii unor comportamente inadecvate se 

referă, în special, la evitarea şi eliminarea neajunsurilor privind organizarea procesului instructiv-educativ şi la 

corijarea raporturilor nejuste care se creează uneori între elevi, dar şi între elevi şi cadrele didactice. Astfel, 

foarte importante sunt măsurile prin care se urmăreşte realizarea acordului dintre volumul mare de cunoştinţe şi 

priceperi prevăzut de programa de învăţământ şi gradul dezvoltării intelectuale şi moral-volitive a copilului, 

dintre tehnica de predare şi examinare şi modalităţile de receptare şi prelucrare a materialului de către elev, 

dintre programul şi regimul de zi aplicat acasă, în familie, şi cel impus de şcoală. 

 Una din cauzele frecvente ale apariţiei conduitelor aberante în mediul şcolar o constituie 

greşelile didactogene datorate autorităţii greşit înţelese (Neamţu, 2003) . În aceste situaţii, profesorul trebuie să 

dea dovadă de măiestrie şi tact pedagogic, adică să deţină simţul măsurii şi priceperea de a acţiona prompt, 

eficace, în conformitate cu specificul psihologic al elevului şi în funcţie de situaţia educativă concretă. De 

asemenea, “cunoaşterea de sine” a cadrului didactic reprezintă principala condiţie a prevenirii eventualelor 

conflicte între el şi colectivul de elevi, a creării unui climat psihic normal şi a unei atmosfere netensionate în 

clasă sau în şcoală; ea contribuie la formarea “spiritului autocritic”, a judecăţii realiste şi obiective, a 

echilibrului moral. Foarte importantă este şi capacitatea cadrului didactic de a cunoaşte şi caracteriza adecvat 

elevul, inclusiv colectivitatea căruia acesta îi aparţine, deoarece activitatea didactică reprezintă un dialog viu şi 

permanent, de ordin intelectual, afectiv şi moral, între cei doi agenţi ai educaţiei. Cunoscând motivaţia 

psihologică a comportării elevului şi acţionând adecvat faţă de starea psihologică a acestuia, cadrul didactic va 

aprecia obiectiv diferitele situaţii educative şi nivelul pregătirii şcolare a elevului. 

 În acţiunea de prevenire a conduitelor inadecvate a copiilor în şcoală, esenţială este şi 

acţiunea de instituire a unui sistem de măsuri inhibitive, concomitent cu una de stimulare a activităţilor şi 

iniţiativelor elevului, în limitele fixate de normele şcolare şi cele sociale. Adică, trebuie evitate cele două 

metode extreme şi dăunătoare ale educaţiei: 

educaţia prea indulgentă – este lipsită de exigenţă şi nu dezvoltă conştiinţa răspunderii şi obligaţiilor faţă de 

societate, atitudinea de respectare a normelor şcolare şi sociale; 
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educaţia prea severă – este realizată prin constrângeri brutale, interdicţii şi exigenţe absurde, care nu angajează 

interesul şi voinţa elevului. 

Asigurarea unei dezvoltări echilibrate a vieţii afective în cadrul relaţiilor interşcolare contribuie de 

asemenea la prevenirea conduitelor dezadaptative ale copiilor. Destinderea afectivă, calmul, armonia şi 

seninătatea atmosferei generale a colectivului de elevi, sporesc eficienţa muncii de învăţare şi întrajutorare 

reciprocă în cadrul grupului şcolar. De fapt, o cauză frecventă a inadaptării afective a elevilor este oboseala 

emoţională datorată fie unei supraprotejări a acestora de către părinţi, fie unei supraîncărcări şi suprasolicitări în 

planul activităţii de învăţare şi al disciplinei. 

O altă cauză care determină atitudini de rezistenţă din partea elevului faţă de orice formă de autoritate socială o 

constituie suprasolicitarea de ordin disciplinar, adică dozarea neraţională a restricţiilor şi impunerea unui sistem 

de reguli de conduită foarte sever. În aceste condiţii stările emotive ale elevului sporesc în intensitate devenind 

factori ai anxietăţii, surmenajului şi nevrozelor. Prin epuizarea personalităţii, prin scăderea tensiunii psihice şi 

oboseala pe care o produc, emoţiile au o influenţă deprimantă, patogenă asupra psihicului.  

Pedepsele acordate fără discernământ înteţesc impresia de frustrare a copilului, convingerea că a fost pedepsit 

pe nedrept. Abuzul de asemenea acte nejustificate îi face pe unii elevi să devină timizi, retraşi, neîncrezători în 

forţele proprii, să nu participe la viaţa colectivului, iar pe alţii să devină nervoşi, capricioşi, revendicativi, 

răutăcioşi mai ales în relaţiile cu colegii. Pentru a nu-i face pe elevi să-şi piardă încrederea în autoritatea 

părintească şi şcolară, pentru a nu le forma convingerea că măsurile luate de părinţi şi educatori sunt absurde, 

întemeiate doar pe dorinţa de a-i supune prin forţă, teroare, este necesar ca cei dintâi să discearnă când şi cum e 

cazul să pedepsească un elev, iar măsurile autoritare adoptate să nu depăşească anumite limite.  

Pe de altă parte, toleranţa excesivă, nesupravegherea elevului nu permit formarea spiritului de independenţă şi 

iniţiativă necesar adoptării unor modalităţi originale de a fi util colectivităţii şi sie însuşi, precum şi a spiritului 

de răspundere faţă de propriile acte şi opţiuni. Elevul trebuie să devină conştient de faptul că are de suportat 

consecinţele opţiunilor sale în raport cu normele de conduită ale colectivităţii. 

În general, prevenirea apariţiei unor tulburări de conduită repetate sau prea severe necesită o bună organizare şi 

coordonare a activităţii tuturor factorilor educativi. Această activitate trebuie să înceapă de timpuriu deoarece 

este mult mai uşor de evitat apariţia unor conduite inadecvate decât de înlăturat consecinţele lor; obţinerea 

redresării se realizează cu atât mai greu cu cât se intervine mai târziu. 
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Formarea și certificarea competențelor de  prevenire a abondonului școlar, bullying-

ului și abordare a incluziunii 

 

 

Prof. Lucica BOCU 

Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia Focșani, Vrancea  

 

La Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia Focșani, în perioada 1.09.2019- 15.31.2022 s-a implementat 

Proiectul Erasmus KA1, cu titlul”STOP abandonului școlar și bullying-ului! START incluziunii!”. Acesta a 

facilitat desfășurarea a trei mobilități la care au participat nouă cadre didactice .  

Una dintre mobilități a inclus cursul structurat ,,Conflict Management, Emotional Intelligence and 

Bullying Prevention ” furnizat de EUROPASS Teacher Academy– Barcelona, Spania, la care au participat  

patru  profesori: Bocu Lucica, Ifrim Ștefana, Mihalciuc Iulia și Lavric Ionel. Scopul proiectului nostru a fost 

crearea unui mediu școlar prietenos și sigur, care să faciliteze integrarea socială a elevilor, combaterea 

absenteismul și abandonului școlar.  

Proiectul nostru și-a propus două direcții: dezvoltarea competențelor sociale, civice și interculturale ale 

elevilor prin activități specifice educației non-formale în scopul incluziunii sociale a elevilor și combaterea 

fenomenului de bullying în rândul elevilor, prin elaborarea unei strategii de prevenirea și gestionare a situațiilor 

de bullying.  

Corelând nevoile instituției noastre cu direcțiile programului Erasmus+, am urmărit obiectivele: 

dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în domeniul educației non-formale prin participarea la mobilități;  
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aprofundarea  competențelor de prevenire și combatere a bullyingului; proiectarea unei strategii de 

prevenire și gestionare a fenomenului de bullying pentru reducerea cazurilor de bullying în mediul școlar; 

modernizarea designului educațional pentru crearea unui mediu școlar motivant, prietenos și sigur în scopul 

diminuării situațiilor de risc ce duc către  părăsirea timpurie a școlii; familiarizarea elevilor, părinților și 

membrilor comunității locale cu tehnici de gestionare a conflictelor; dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii 

prin derularea de proiecte de cooperare, în scopul valorificării în comunitatea didactica europeană a produselor 

intelectuale și a exemplelor de bune practici din proiect . 

Cei patru profesori beneficiari ai bursei Erasmus, în colaborare cu inspectorul școlar pentru învățământ 

special și special integrat, Gabriela Vida, din cadrul I.S.J. Vrancea au realizat, pe 10 decembrie 2021, activitatea 

extrașcolară: ”STOP bullying-ului!”.  

Scopul acesteia a fost  continuarea bunelor practici dobândite de cadrele didactice în proiectul 

Erasmus+, prin  implicarea profesorilor și elevilor, în vederea combaterii fenomenului de bullying, întărirea 

relațiilor de colaborare, dezvoltare și relaţionare interpersonală, dezvoltarea comportamentelor civice, precum și 

familiarizarea cu tehnici de gestionare a conflictelor.  

Mai întâi, d-na inspector Gabriela Vida a susținut o activitatea de consiliere psihopedagogică ”Stop 

bullying-ului!”, aplicând metode inovative, interactive pentru  prevenirea situațiilor de bullying, prin dezvoltarea 

strategiilor de rezolvare a problemelor și a abilităților de coping adaptative, precum și a abilităților interpersonale, în 

special sociale și emoționale, în rândul elevilor din clasa a IX-a C. 

Apoi, cei patru profesori, formați în context european, au invitat  elevii să interpreteze situațiile 

conflictuale pentru diferențierea comportamentelor de bullying, să rezolve o aplicație digitală, Chestionar 

Google forms, în vederea evaluării cunoștințelor despre acest fenomen și să recunoască emoțiile altor persoane, 

conștientizând că exprimarea și gestionarea propriilor emoții sunt caracteristici fundamentale ale inteligenței 

emoționale.  Jocul este o modalitate distractivă prin care putem să ne împrietenim cu emoțiile și astfel vom 

învăța să le recunoaștem și să le exprimăm. Elevii au realizat mici improvizații actoricești în care, după tonul 

vocii, aspectele faciale și corporale, a fost posibilă descoperirea celor șase emoții de bază: fericirea, tristețea, 

teama, dezgustul, surprinderea și furia.   
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Aprofundarea tematicii propuse a continuat, pe de o parte cu identificarea celor cinci atitudini adoptate 

în fața conflictului, prin dezbateri și o aplicație digitală Learning Apps, iar pe de altă parte cu exploatarea unui 

document video „Peer mediation” de evidențiere a atribuțiilor unui Mediator. 

  În final, în urma aprecierii interacțiunilor, dezbaterilor, interpretărilor situațiilor conflictuale și 

emoționale, elevii au fost premiați, distingându-se, pe locul I: Roxana Alexandra  HALICIU și Andrei Francisc 

MUNTEANU din clasa a IX-a C. 

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

 

 

PARTENERIATUL-METODĂ EFICIENTĂ DE PREVENIRE A ABANDONULUI 

ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar Low Delia Simona 

Școala Gimnazială Crăciunelu de Jos 

Loc. Crăciunelu de Jos, jud. Alba 

 

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

intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. O bună intervenţie a 

cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care îl desfăşoară cu copiii poate constitui un mijloc de 

prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 
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Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui anumit nivel de 

învăţământ. Există definiţii ale abandonului şcolar care îl asociază părăsirii timpurii a unui parcurs educativ, 

înainte de obţinerea unei diplome. 

La nivelul sistemului românesc de învăţământ, elevii sunt declaraţi în abandon şcolar şi scoşi din evidenţele 

şcolare după trei ani de la renunţarea la frecventarea studiilor, perioadă în care elevul are timp să-şi reia şi 

continue studiile. Pe de altă parte, indicatorul folosit la nivel naţional pentru a avea o imagine asupra acestui 

fenomen, prezentat anual în raportul cu privire la Starea sistemului naţional de învăţământ, este determinat pe 

baza metodei intrare - ieşire, conform metodologiei Institului Naţional de Statistică (INS). 

Abandonul școlar și părăsirea timpurie a sistemului de educație reprezintă fenomene distincte; primul se referă 

la elevii care renunță să mai frecventeze școala (într-un anumit nivel de învățământ), în timp ce al doilea se 

referă la tinerii dintr-o anumită grupă de vârstă (18-24 de ani) care au părăsit sistemul de educație înainte de a 

finaliza învățământul obligatoriu și care nu au urmat ulterior un program de formare profesională 

continuă/calificare (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2011, Copiii care nu merg la şcoală) 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a condiţiilor socio-

economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a comportamentului, de 

ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) factorilor de risc şi de întărire a 

factorilor de protecţie. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita deviantă, cu incidenţă majoră asupra integrării socio-profesionale a 

elevilor, care constă în încetarea frecventării cursurilor şcolii, părăsirea 

sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a juns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri 

profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studiu început. În orice societate, rata abandonului 

şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului de învăţământ, astfel încât, dacă indicele de abandon este 

mai mare atunci sistemul şcolar respective este inefficient . 

La prevenirea abandonului școlar contribuie atât cadrul didactic/ învățătorul/dirigintele clasei cât și consilierul 

instituției. O modalitate de prevenire a absenteismului îndelungat ar putea fi un parteneriat școală-familie-

consilier școlar. Acest parteneriat ar putea cuprinde teme adaptate vârstei și nevoile elevilor în conformitate cu 

nevoia de a clădi o relație cât mai solidă între părinte și elev. Acest parteneriat se va desfășura după un plan 

organizat și planificat de cadrul didactic.  
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Responsabilitatea cadrului didactic este de include în acest plan toate nevoile și lipsurile elevilor de la clasa 

respectivă. Consilierul școlar poate urmări evoluția fiecărui elev și părinte și consemnează toate schimbările 

apărute într-o grilă de observație. La finalul anului școlar se va identifica progresul sau regresul relațiilor dintre 

părinți și copii lor, astfel se vom afla dacă metoda folosită a dat randament sau nu în relație. 

Consider că relația dintre părințe și copil este foarte importantă la vârstele adolescentine. Această relație trebuie 

să fie și să devină din ce în ce mai strânsă pentru binele adolescentului dar și a părintelui care se simte mai 

împăcat. 
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Rolul metodelor  interactive  de  grup  în activităţile cu preşcolari 

 

Prof.înv.preșcolar Leuca Damaris-Andreea 

 Școala Gimnazială nr.1 

Localitatea Cefa 

Judetul Bihor 

 

Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile sporirii 

caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter formativ, în 

valorificarea noilor tehnologii instrucţionale(e-learning), în contaminarea şi suprapunerea problematizării 

asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, reuşind astfel să aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea 

întregului potenţial al elevului.  
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           Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o metodologie 

diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu activităţile de cooperare, 

de învăţare în grup şi de muncă interdependentă.             

             La această vârstă a preşcolarităţii are loc dezvoltarea intelectuală a copilului, asimilând în mod treptat 

unele operaţii şi structuri logice, la început mai simple şi legate de acţiunea nemijlocită cu obiectele, iar ulterior 

mai complexe, specifice inteligenţei operatorii şi, mai târziu, gândirii ipotetico-deductive.   

Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, 

dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. Acest tip de interactivitate 

determină identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este identificat, ceea ce duce la 

transformarea elevului în subiectul şi obiectul propriei educaţii. 

Interactivitatea presupune atât competiţia - definită drept “forma motivaţională a afirmării de sine, incluzând 

activitatea de avansare proprie, în care individul rivalizează cu ceilalţi pentru dobândirea unei situaţii sociale 

sau a superiorităţii”–cât și cooperarea care este o “activitate orientată social, în cadrul căreia individul 

colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel comun” (Ausubel, 1981). Ele nu sunt antitetice; ambele implică 

un anumit grad de interacţiune, în opoziţie cu comportamentul individual. 

Interacţiunea stimulează efortul şi productivitatea individului şi este importantă pentru autodescoperirea 

propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare. Avantajele interacţiunii sunt (Bocoș, 2013, pp.87-88):  

activitatea de grup este stimulativă, generând un comportament contagios şi o strădanie competitivă; 

facilitează obţinerea soluţiei corecte prin emiterea de ipoteze multiple şi variate; 

stimulează efortul şi productivitatea individului; 

contribuie la autodescoperirea capacităţilor şi limitelor; 

influenţează favorabil personalitatea prin dinamica intergrupală; 

încurajează aplicarea şi sintetizarea cunoştinţelor în moduri variate şi complexe; 

dezvoltă capacităţile copiilor de a lucra împreună- componentă importantă pentru viaţă şi pentru 

activitatea lor profesională viitoare; 

dezvoltă inteligenţele multiple; 

stimulează şi dezvoltă capacităţile cognitive complexe (gândirea divergentă, gândirea critică, gândirea 

laterală- capacitatea de a privi şi cerceta lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul gândirii); 

permite împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în funcţie de competenţe; 
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reduce timpul de soluţionare a problemelor; 

dezvoltă şi diversifică priceperile, capacităţile şi deprinderile sociale ale copiilor; 

sporeşte interesul pentru o temă sau sarcină dată, motivând copiilor pentru învăţare; 

oferă posibilitatea de a- şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, stategiile personale de lucru, 

informaţiile; 

reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii 

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării personale încă de la 

vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. 

Specific acestor metode este faptul că ele promovează interacţiunea dintre preşcolari, schimbul de idei, de 

cunoştinţe, asigurând un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare.  Prin folosirea acestor 

metode, preşcolarii depun un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor demersuri 

interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv, în care îşi asumă 

responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii (Cucoș, 2001, p.7).   

Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu preşcolarii permite experimentarea, găsirea unor noi 

variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv – educative din grădiniţă, prin directa implicare a 

preşcolarului şi mobilizarea efortului său cognitiv. Adevarata învăţare este aceea care permite transferul 

achiziţiilor în contexte noi. Lucrul în echipa a oferit copiilor posibilitatea de a-şi împartaşi părerile, ideile, 

informaţiile, iar timpul de soluţionare a problemelor a fost de cele mai multe ori mai scurt. 

Pornind de la ideea că activitatea în grup poate duce la formarea mai multor idei şi la revizuirea unora dintre 

ele, metodele interactive de grup s-au elaborat pentru a face apel la spiritul critic şi la criterii raţionale (Revista 

învăţământul preşcolar, 1-2/2006). 

Aplicarea metodelor solicită timp, diversitate de idei, angajare în acţiune, descoperirea unor noi valori , 

responsabilitate didactică, încredere ăn ceea ce s-ascris şi în capacitatea personală de a le aplica creator entru 

eficientizarea procesului instructiv-educativ ((Breben, Gongea, Ruiu, Fulga, 2002). Creşterea calităţii procesului 

instructiv – educativ din grădiniţă, bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de 

metodele utilizate. Având în vedere ca în grădiniţă  principala activitate este jocul, metodele interactive trebuie 

introduse ca nişte jocuri cu sarcini şi reguli care să fie antrenante, atractive. Copilul are nevoie nu numai de 

sprijin si îndrumare, ci şi de libertate şi iniţiativă personală, iar educatorul trebuie să înţeleagă, să accepte, şi să 

încurajeze modalităţile specifice prin care copilul achiziţionează cunostinţe: imitare, încercare şi eroare, 

experimentare. 
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Metodele interactive de grup câştigă tot mai mult teren, reprezentând o alternativă la didactica tradiţională în 

beneficiul copiilor şi al cadrelor didactice în egală măsură. Deci, regândirea educaţiei formale se impune şi ne 

obligă să schimbăm relaţia cu copiii şi între copii promovând sprijinul reciproc şi dialogul constructiv prin 

utilizarea de noi strategii. Prin aplicarea acestor metode copiii işi exersează capacitatea de a selecta, combina, 

învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţă de şcolar şi de adult (Popa, 2010).  

De asemenea, aceste metode activeaza toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea, creativitatea, independenţa în 

gândire şi actiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să argumenteze deciziile luate. Aceste metode presupun 

respectarea particularităţilor de vârstă, îmbinarea diferitelor forme de activitate, îmbinarea muncii individuale 

cu munca pe grupuri şi activitatea frontală, evaluarea corectă a rezultatelor obţinute şi reconstituirea relaţiei 

educatoare – copil. 

Metodele de învăţare activă implică copiii în procesul de învaţare în sensul formării lor ca participanţi activi la 

procesul de educare, astfel fiind ajutaţi să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să aplice în diferite situaţii de 

învăţare ceea ce au învăţat. Aceste metode sunt folosite din ce în ce mai mult în practica educaţională alături de 

cele tradiţionale ori în combinaţie cu acestea.          

Aşadar, metodele interactive determină solicitarea mecanismelor gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi 

creativităţii. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi 

capacităţile copiilor de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi 

caracterul şi dezvoltăndu-şi personalitatea. 

Toate metodele interactive de grup stimulează creativitatea, comunicarea, activizarea tuturor copiilor şi 

formarea de capacităţi ca: spiritul critic constructiv,  independenţă în gândire şi acţiune, găsirea unor idei 

creative, îndrăzneţe de rezolvare a sarcinilor de învăţare (Cerghit, 2006). 

Utilizând metode active de predare-învăţare, educatoarea trebuie să aibă în vedere că învăţarea prin cooperare 

nu este un scop în sine, ci un mijloc de atingere a obiectivelor prin fiecare membru al grupului în parte. 

După fiecare metodă aplicată se pot obţine performanţe pe care copiii le percep şi-i fac responsabili în 

rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Copiii înţeleg şi observă că implicarea lor este diferită, dar încurajaţi îşi 

vor cultiva dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup. Grupul înţelege prin exerciţiu să nu-şi 

marginalizeze partenerii de grup, să aibă răbdare cu ei, exersându-şi toleranţa reciproc (Breben, Gongea, Ruiu, 

Fulga, 2002). 
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Strategiile didactice interactive ca strategii de grup presupun că munca în colaborare a copiilor organizaţi pe 

microgrupuri sau echipe de lucru în vederea atingerii unor obiective preconizate (soluţii la o problemă, crearea 

de alternative) se bazează pe sprijinul reciproc în căutare-cercetare şi învăţare, stimulează participările 

individuale, antrenând subiecţii cu toată personalitatea lor (abilităţi cognitive, afective, volitive, sociale). Prin 

urmare, principiile care stau la baza construirii strategiilor didactice interactive sunt (Bocoș, 2013, p.88):  

Copiii îşi construiesc propriile înţelesuri şi interpretări ale instruirii; 

Scopurile instruirii sunt discutate, negociate, nu impuse; 

Sunt promovate alternativele metodologice de predare – învăţare – evaluare;  

Sarcinile de învăţare vor solicita informaţii trasdisciplinare şi analize multidimensionale ale realităţii;  

Evaluarea va fi mai puţin criterială şi mai mult reflexivă, integrând metode alternative de evaluare;  

În consecinţă, învăţarea interactiv-creativă este necesară pentru a crea omul creativ, un constructor de idei care 

nu rămâne suspendat în sistemul sau ideativ, ci îl foloseste pentru a elabora decizii şi a rezolva problemele vieţii 

prin acţiune. Acest tip de învăţare nu se opune învăţării şcolare clasice, ci este o nouă calitate a acesteia prin 

obiectivele pe care le urmareşte privind formarea personalităţii umane. Ea pune accentul pe învăţarea prin 

cercetare-descoperire, pe învăţarea prin efort propriu, independent sau dirijat; pune accent mai ales pe 

echipamentul intelectual operatoriu, pe gândire şi imaginatie creatoare. 

În concluzie putem  spune că metodele interactive sunt  aplicabile în activităţile cu preşcolarii, dar în forme 

adaptate şi  simplificate. trebuie totuşi să subliniem că e bine să evităm  în utilizarea metodelor suprapuneri, 

confuzii, contradicţii urmărind o îmbinare optimă a metodelor tradiţionale  cu cele moderne. 
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Revista învăţământul preşcolar, 1-2/2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

 

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

 

ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN REDUCEREA ABANDONULUI 

ȘCOLAR 

 

Prof. Hrițcu Cristian 

Liceul Regina Maria Dorohoi 

 

 Educaţia este unul dintre fenomenele care a apărut odată cu societatea umană, suferind pe 

parcursul evoluţiei sale, modificări semnificative. De la acţiunea empirică de pregătire a tinerilor pentru viaţa 

socială, până la acţiunea fundamentată ştiinţific, educaţia a parcurs un drum lung, devenind o adevărată ştiinţă 

cu statut propriu. Epoca actuală a informatizării, a călătoriilor interplanetare, a interdependențelor culturale, 

economice sau de altă  natură, ridică probleme cu care omenirea nu s-a confruntat niciodată în istoria sa. Astfel, 

educaţia este chemată, poate mai mult ca niciodată, să formeze personalităţi uşor adaptabile la nou, creative şi 

responsabile. 

 Unităţile de învăţământ trebuie să găsească cele mai adecvate moduri care să răspundă 

unei asemenea cerinţe şi să-şi schimbe metodele şi mijloacele, de a face educaţie într-o perioadă a informaticii 

şi a internetului, a unei medii explozive. 

 Dezvoltarea pe termen mediu şi lung a societăţii moderne depinde într-o foarte mare 

măsură de educaţie. Pentru realizarea acestui obiectiv, educaţia nu trebuie abordată doar într-un cadru formal 

bazat pe reguli stricte, ci ca un proces continuu de învăţare, care se întâmplă peste tot şi nu doar într-un loc 

anume. 

 Şcoala încetează să mai deţină monopolul educaţiei, mediul şcolar devine mai deschis, 

mai cooperant, să fie mai apropiat de viaţă. Accentul trece de pe informativ pe formativ. Educaţia dată în şcoală 

nu mai este suficientă pentru întreaga viaţă a omului, depăşeşte limitele curriculumului şcolar şi tinde spre o 

învăţare pe tot parcursul vieţii. Curriculum şcolar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar  
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dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate incontestabilă. În aceste condiţii, fără a nega 

importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extraşcolară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor și 

reducerea abandonului școlar. 

 În comparaţie cu educaţia formală, educaţia nonformală/activităţile extraşcolare vizează 

curriculumul extins, oferind tinerilor noi oportunităţi şi situaţii de învăţare. De regulă aceste activităţi oferă o 

mare libertate de construcţie a învăţării, dat fiind faptul că nu au cadru de desfăşurare rigid sau impus.  

 De regulă, activităţile extraşcolare vizează totalitatea activităţilor educative organizate şi 

planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin riguroase decât 

cele formale, conduse de persoane calificate, desfăşurate în afara prevederilor programelor şcolare. 

 De obicei conţinutul activităţilor extraşcolare este o continuare, la un nivel mai înalt, a 

ceea ce şi-au însuşit elevii în cadrul lecţiilor, dar se propun şi activităţi din domenii care nu figurează în planul 

de învăţământ. Activităţile propuse corespund intereselor vârstei elevilor, propun teme de actualitate, care lasă 

câmp larg iniţiativei şi creativităţii. 

 Activităţile extraşcolare nu se desfăşoară la întâmplare. Se poate vorbi chiar de un 

management al acestora, care include: proiectarea, implementarea şi evaluarea lor. Proiectarea activităților 

extraşcolare este demersul de anticipare a activităților extraşcolare pentru o perioadă dată de timp, realizată în 

scopul atingerii obiectivelor propuseşi în raport cu cerinţele, preferinţele şi interesele elevilor. Implementarea 

activităților extraşcolare vizează organizarea unei serii de activităţi diferite de educaţia tradiţională, pentru a 

răspunde obiectivelor sociale, afective şi atitudinale prioritare în această situaţie pedagogică. Evaluarea 

activităţilor extraşcolare are ca scop ameliorarea activităţii şi creşterea satisfacţiei elevilor faţă de acest tip de 

activităţi. 

 Foarte utile în derularea activităţilor extraşcolare îl au şi parteneriatele educaţionale 

încheiate cu diverse instituţii. Prin aceste parteneriate se asigură relaţii de colaborare, rezolvarea sau clarificarea 

unor probleme educative, un nou cadru de dezvoltare a personalităţii elevului, creșterea conştientizării tuturor 

actorilor implicaţi în educaţie, pregătirea pentru viitor a tinerilor generaţii. 

 Concluzionând, activităţile extraşcolare sunt activităţi complementare atractive care au o 

anumită strategie de desfăşurare şi scopuri concrete, contribuind într-o mare măsură la formarea tinerilor 

generaţii și reducerea abandonului școlar. 
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PREVENIREA ŞI REDUCEREA ABSENTEISMULUI  ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR 

TIMPURIU 

 

                                                          Dumitru Constanța- Prof.înv.preșcolar, 

                                               Școala Gimnazială Nr.145 –Grădinița P.N. București 

 

 

                    Motto : ,,Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau 

viață; de aceea pe lângă viață, dăruiti copiilor și arta de a trăi bine, educându-i ! Aristotel 

 

Am constatat astfel, de-a lungul timpului, că fenomenul absenteismului și al 

abandonului școlar începe chiar cu vârsta preșcolarității. 

Veți spune că nu există abandon școlar la grădiniță, dar, din punctul meu de vedere, o 

cauză a acestui fenomen îl reprezinta simplul fapt că frecventarea gradiniței nu este obligatorie, 

cum este, de pildă, frecventarea cursurilor școlare. Un copil de vârstă preșcoalară, care nu 

frecventează cursurile din grădiniță, dintr-un motiv sau altul mai sus identificate, este un copil 

care va fi predispus, din start, abandonului școlar chiar inainte de a-și incepe practic evoluția 

educțională pentru că, educația începe de la vârste fragede, o știm cu toții și cu siguranță nu va 

învăța să devină responsabil și să conștientizeze rolul educației pe care l-ar putea oferi parcursul 

său școlar ( grădință- școală- liceu, de ce nu, chiar facultate). 

          Abandonul preşcolar, sau neparticiparea preşcolarilor la activitatea preşcolară, reprezintă 

o problemă gravă a sistemului de educaţie. Reala cunoaştere a copilului necesită o diversitate de instrumente si 

metode care se cer utilizate in condiţii cat mai variate. Niciodată însă nu trebuie să lipsească spiritul şi inima 

care să conducă la o profundă şi nuanţată înţelegere a fiecărui copil. 

 



 

Revista electronică Rădăcini NR. 3/2022 

 pag. 89 

 

         Copilul nu este un obiect oarecare, el este o fiinţă vie, plina de energie, cu puternice tendinţe de acţiune, 

pornirea nestăpânită de a face ceva trebuie fructificată şi elevul trebuie pus să facă ceea ce îi este necesar pentru 

a evolua spre o nouă calitate. 

        Copiii proveniţi dintr-o diversitate de medii socio-culturale, familiale, din etnii diferite, impun includerea 

lor in programe educaţionale adecvate. 

        Sunt situaţii însă în care fără sprijin din interiorul mediului respectiv realizarea acestor deziderate nu se pot 

traduce integral in fapte. 

        Prezint in continuare situaţia grădiniţei unde sunt educatoare la grupa mare situată într-un cartier mai 

mărginaş al Bucurestiului, în cartierul Baicului, unde populaţia rroma este în proporţie covârşitoare majoritară şi 

deosebit de săraca. Ei sunt rudarii, ursarii , lăutarii, cărămidarii, negustorii, etc. Pentru că în grădiniţa noastră 

mai sunt şi copii de diferite etnii ( turci, chinezi ) şi pentru că influenta adulţilor (părinţi, bunici si alţi membri ai 

familiei) este foarte mare, important este ca aceasta educaţie interculturală să se realizeze si prin aceştia, 

cooptându-i atât ca parteneri în scopul vizat ( şi declarat), cât şi ca susţinători neangajaţi ai procesului instructiv 

– educativ din grădiniţă, prin participare la întâlniri periodice.În grădiniţă mai sunt si copii  abandonaţi de 

părinţi şi sunt în îngrijirea unui asistent maternal. 

      În învăţământul preşcolar educatoarei îi revine rolul important în formarea conceptului despre grădiniţă a 

copiilor preşcolari, respectiv viitorilor şcolari; de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține grădiniţa 

în viața unui copil. Tot educatoarea trebuie să-i convingă pe preşcolari să participe la programul educativ, 

fiecare după forţa şi posibilităţile sale; să demonstreze fiecărui copil că are valoare, este unic şi poate învăţa, 

deoarece în grupul de la grădiniţă fiecare are un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină pe aceştia 

să îndrăgească mediul preşcolar.  

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile 

educaţionale ale fiecărui copil.  

Pentru a preveni abandonul preşcolar, educatoarea, trebuie să cunoască aptitudinile şi nevoile fiecărui copil 

integrat în sistemul de educaţie fie el de altă religie sau etnie faţă de ceilalţi 

preşcolari. Cei mai importanţi factori care duc la abandon preşcolar sunt: 

Climatul familial este un factor important în cauzele de abandon preşcolar.  
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Structura familiei are influenţă la rândul său asupra ratei abandonului preşcolar.Familiile cu mulţi copiii sunt 

foarte adesea expuse sărăciei.  

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preşcolar 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 preşcolar. 

          Pentru a preveni abandonul preşcolar se pot face anumite acţiuni ca: 

Activităţi extraşcolare desfăşurate în grădiniţă, motivarea pozitivă a participării poate fi 

recompensată prin acordarea de premii simbolice preşcolarilor cu performanţe în astfel de 

activităţi. 

       Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi 

copii, dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa 

oferă suport pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea 

capacităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină 

copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către fiecare copil a propriei 

identiti şi îi formează o imagine de sine pozitivă  

      Pentru reducerea abandonului școlar timpuriu s-au aplicat multiple măsuri, atât la nivel 

național, dar și la nivel de unitate prin implementarea de diverse proiecte și programe 

educaționale în care au fost implicați în mare măsură școlarii care prezentau risc de abandon 

școlar  

      Privitor la această team 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,  
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METODE DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN INVĂȚĂMÂNTUL 

PREPRIMAR 

 

Prof. înv. preșcolar DUMITRU IOANA ADINA 

      ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 145,  Sector 2, 

Bucureşti. 

 

 Copiii aparţinand diferitelor minorităţi, în special rromi, care au un risc ridicat de abandon 

școlar, se pot integra corespunzător în şcoală doar dacă în cadrul acesteia există  o recunoaştere  a culturii pe 

care copiii o aduc cu ei din mediul familial. De exemplu, recunoaşterea minorităţilor  în cadrul  curriculum-ului  

oferă copiilor o perspectivă mult mai bogată  dând posibilitatea  fiecăruia să regăsească  elementele  propriei 

sale  identităţi  în perspectiva relaţiei  sale cu ceilalţi. 

 Multicultura înseamnă  coexistenta în acelaşi teritoriu a unor grupuri etnice diverse. 

Intercultura în domeniul educativ reprezintă  un schimb  pozitiv  între diversele culturi  prezente  şi implică  

existenţa unei acţiuni  pedagogice  intenţionate. 

 Educaţia multiculturală  promovează toleranţa  şi valorificarea  diversităţii  între copiii din 

România. Cadrele didactice trebuie să conştientizeze importanţa utilizării  metodelor  pedagogice  inovatoare  în 

cadrul  unui context  general bazat  pe democraţie  şi respect  pentru diversitate. Pe de altă parte, formarea 

cadrelor   didatice  pentru activitatea cu preșcolari  de diverse  etnii  impun o bună cunoaştere  a specificului 

acestora.  

 Modul în care interacționăm cu grupurile minoritare în cadrul învăţământului  preşcolar  

influenţeaza  în egală  masură şi copiii aparţinând  majorităţii  în  privinţa  modului  în care diferite  grupuri  ale  

unei societăţi  ar trebui  să convieţuiască.  

 Grădinita şi şcoala reprezintă  mediul  fundamental  pentru educarea  viitorilor  cetăţeni 

îndepartând  şi prevenind  prejudecăţile din trecut  şi chiar pe cele prezente. 
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          În grădinița din Școala Gimnazială Nr. 145, unde îmi desfășor activitatea, se aplică şi se fac simţite 

obiectivele educaţiei interculturale, sunt respectate drepturile copiilor la cultură, limbă, traditie şi obiceiuri. 

Religia copiilor de alte etnii sau naţionalităţi este de asemenea  respectată.  

Conceptul de incluziune şcolară defineşte acceptarea de către  instituţiile  de cultură şi educaţie a tuturor 

copiilor, persoanelor, indiferent de sex, apartenenţă etnică şi socială, religie, naţionalitate, rasă, limbă, 

integritate  fizică, zestre genetică situatie  material-financiară, capacitate intelectuală. 

Aceste drepturi cuprinse în conceptul de incluziune și care pot contribui la prevenirea abandonului școlar, sunt 

respectate în școala noastră, prin cuprinderea  şi şcolarizarea, în cadrul fiecărei grupe, a unui număr apreciabil 

de copii de etnie rromă. 

Astfel, colectivul de cadre didactice al unității acţionează în sensul  de a-i învăţa  pe copii  că primirea  celor 

“diferiţi “  alături  de ei trebuie acceptată, pentru că fiecare fiinţă umană are dreptul de a participa la acţiuni 

comune care să conducă  la dezvoltarea lui ulterioară. 
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APLICAREA EVALUĂRII FORMATIVE ONLINE LA DISCIPLINELE TEHNICE 

 

 

Autor: prof. Dănilă Mihaela 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”  Constanța, jud.Constanța  

 

 

Având în vedere actualele condiții de învățare on-line, o metodă de evaluare adecvată și atractivă pentru 

elevi este evaluarea formativă online. 

 Evaluarea formativă online poate fi aplicată la disciplinele tehnice, având următoarele beneficii: 

creșterea performanței școlare a elevilor; 

facilitarea dezvoltării abilităților de autoreglare; 

creșterea interesului și motivația elevilor pentru disciplina predată . 

1) Referitor la creșterea performanței școlare a elevilor, studiile cantitative au arătat că  elevii obțin note mai 

mari la evaluările sumative dacă au participat la evaluări formative de-a lungul semestrului. Cu cât au participat 

mai des la aceste evaluări, cu atât mai mari sunt beneficiile pentru învățare.Un al doilea factor care influențează 

creșterea performanței elevilor este detalierea feedback-ului. Corect sau greșit? Este primul nivel de detaliere 

dar acesta nu conduce automat la învățare, cu cât îi explicăm elevului mai clar ce anume a greșit ,de ce acel 

lucru e greșit și mai ales cum îl poate face corect ,cu atât mai mult va învăța. Le putem spune răspunsurile 

corecte sau să îi lăsăm să le caute în carte. Scopul evaluării formative este învățarea, nu evaluarea în sine . 

2) Un al doilea beneficiu important al evaluării formative este dezvoltarea abilităților de autoreglare a elevilor 

.Elevii se pot descurca mai greu la unele materii tehnice însă esențial este ce face elevul în momentul în care 

întâmpină o dificultate: renunță, încearcă până reușește, își spune că nu e bun la materia respectivă sau și mai  

 



 

Revista electronică Rădăcini NR. 3/2022 

 pag. 94 

 

grav că e incompetent în general. Feedback-ul provenit din evaluarea formativă are un rol foarte important în a 

ajuta elevii să se autoregleze adică să își gestioneze eficient comportamentele de învățare.  

Prin feedback profesorul trebuie să îi dea elevului informații despre performanța sa, să îi arate unde trebuie să 

ajungă și cel mai important să îi arate cum să facă acest lucru.  

3) Creșterea interesului și motivația elevilor în mediul online poate fi făcută prin satisfacerea celor trei categorii 

de nevoi: 

nevoia de relaționare: elevii vă pot aborda fără teamă dacă au nelămuriri sau sugestii, instrucțiuni online 

adresate direct ,modalități de comunicare simple și eficiente care să ajute elevul să își organizeze învățarea; 

nevoia de autonomie: implicare elevilor în decizii ,i se dă elevului ocazia să își formuleze și să susțină opiniile; 

 nevoia de competență: utilizarea unui sistem de evaluare care le dă ocazia elevilor să demonstreze ceea ce știu 

în moduri variate. 

Există patru modalități de evaluare formativă prezente în majoritatea studiilor.Acestea care pot fi ușor de utilizat 

în Google classroom : 

testele online; 

eseul de un minut; 

e-portofoliul;  

instrumentele web 2.0 . 

Testele online sunt cele mai cunoscute.Avantajul lor este că permit evaluarea automată și prin urmare atât 

elevul cât și profesorul vor primi rapid rezultatele. 

 Majoritatea instrumentelor de creat teste online permite adăugarea de: 

itemi cu mai multe răspunsuri posibile, din care unul singur corect ;  



 

Revista electronică Rădăcini NR. 3/2022 

 pag. 95 

 

itemi cu mai multe răspunsuri posibile ,din care corecte sunt o combinație de răspunsuri ; 

 itemi în care elevul poate scrie de la tastatură un răspuns scurt care apoi este comparat automat cu opțiunile 

corecte stabilite de profesor . 

Pentru ca evaluarea formativă prin teste online să ducă la creșterea performanței, acestea trebuie administrate 

des. Cu cât mai des sunt administrate, cu atât mai scurte trebuie să fie .Testul trebuie să includă feedback iar 

feedback-ul trebuie oferit elevilor cât mai repede cu putință în întâlnirea online. 

Eseul de un minut solicită elevului să scrie într-un minut, răspunsul la una sau mai multe întrebări . 

Întrebările des folosite sunt, de exemplu: 

Care au fost cele mai importante aspecte pe care le-ai învățat săptămâna aceasta la „Măsurări tehnice”? 

Ce nu ai înțeles bine la  „Măsurări tehnice” săptămâna aceasta ? 

Ce propunere ai pentru desfășurarea orelor de „Măsurări tehnice” mai departe? 

 În funcție de vârsta elevilor, pot fi folosite una sau mai multe întrebări. Pot fi formulate mai simplu sau mai 

complex, avantajul este că răspunsurile pot fi citite rapid și oferă o imagine destul de clară asupra nivelului 

general al clasei. Ca o alternativă ,se poate folosi sondajul rapid în care se cere elevilor să bifeze de exemplu ce 

nu au înțeles dintr-o listă de subiecte ,în special pentru tematicile despre care știți din experiență că sunt mai 

dificile. 

E-portofoliul cuprinde realizările elevilor pe o perioadă mai lungă .Dacă mijloacele tehnice de care dispune 

școala permit, se poate  realiza un folder special pentru fiecare elev în care se va  adăuga  de la început lista de 

cerințe .Fiecare elev decide când transferă în folder un anumit element.  

Portofoliul include rezolvări de sarcini realizate de elevi ,nu fișe informative sau scheme de lecții transmise de 

profesor. Avantajul e-portofoliului este că arată evoluția elevului, aceasta fiind astfel vizibilă  pentru el ,pentru 

profesori și pentru părinți care se confruntă cu propriile dificultăți în a-și da seama în ce măsură copilul lor ține 

pasul cu școala online. 



 

Revista electronică Rădăcini NR. 3/2022 

 pag. 96 

 

instrumentele web 2.0 permit elevilor crearea de conținut colaborativ . 

Elevii pot publica pe un blog comun ,își pot comenta unii altora postările, pot discuta pe forumuri sau pot 

construi împreună wiki-uri adică un tip special de pagini web la care oricine poate adăuga conținut, hărți 

conceptuale ,reviste sau panouri virtuale. 

Unele din aceste modalități sunt mai dificil de evaluat individual dar pot oferi o imagine bună asupra învățării 

grupului și de asemenea pot semnala atunci când un elev întâmpină dificultăți. 

Evaluarea formativă nu se realizează pentru a pune elevilor note ci pentru a afla în ce măsură  aceștia  și-au  

realizat obiectivele și cum pot fi  ajutați să ajungă la final cu bine.  

Evaluarea formativă în întâlnirile online presupune includerea activităților interactive, cum ar fi : încurajarea 

elevilor de a cere ajutor pentru ceea ce nu știu ,valorificarea a ceea ce au făcut între întâlniri . 

Bibliografie: 

1. Didactic.ro, Curs Evaluarea formativă online 

2.Constantin Cucoș, Pedagogie, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, București, 2014, 

cap.21: Strategii de evaluare și notare 

3.Black P,William D, 2009,Developing the theory of formative assesment,Educational Assesment.,Evaluation 

and Accountability 
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Acomodare, pregătire, instruire pentru predarea online 

Prof.înv.preșcolar: Costa Sofia 

           Unitatea: Școala Gimnazială Petros 

 Județul Hunedoara 

 

          Un început despre care nimeni nu prevedea că se va întâmpla, predarea online. Profesorii au fost puși în 

fața unei mari provocări, provocare care ne încearcă și astăzi, suntem conștienți că această profesie necesită 

pregătire continuă, adaptare la nou, schimbare de metode de predare. 

Metodele de predare au fost punctul culminant în această perioadă, studiul și pregătirea în domeniul IT  a fost și 

este activitatea de bază a tuturor cadrelor didactice, a părinților și a copiilor. Interesant că toți am reușit cu 

puterile noastre, cu sprijinul altor instituții să derulăm ore frumoase și atractive. Nu a fost ușor și confortabil, 

multe întrebări au rămas fără răspuns dar s-au găsit soluții. 

Eu sunt profesor la grădiniță, aici munca pe platformă a fost greoaie dar am comunicat pe grupuri watapp, ne 

vedeam zilnic, ne trimiteam filmulețe, fiecare copilaș era bucuros că poate să se vadă cu colegii. 

Am recurs la strategii noi, metode noi, am comunicat cu colegii mai mult ca altădată cu privire la predarea 

online. 

Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată de învăţare; 

pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem apropiaţii şi, forma cea 

mai profundă, să ne autodepăşim. 

Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi în clase, 

lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui mediu de învățare prin 

utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal de distribuție este cel online. 

Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, comunicarea și creativitatea. 

În întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru schimbare. Pe 

măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, instituțiile și profesorii 

trebuie să se adapteze. 

 



 

Revista electronică Rădăcini NR. 3/2022 

 pag. 98 

 

          Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor tehnologii pot 

reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai eficientă a timpului 

profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină oportunitățile de învățare față în față 

cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc învățarea online și modul în care este integrată în 

curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în 

faţă este utilă pentru a adapta diversele stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să 

studieze în ritmul propriu. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt convenabile și 

accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai mai interesant și adaptat 

elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii şi profesorii beneficiază de 

resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse diferite în funcție de subiectele de 

interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc instrumente de bună calitate care să fie gratuite. Pentru 

a ajuta colegii să găsească cele mai bune resurse online care să le ușureze viața, prezint o listă de mai multe 

link-uri utile care oferă ceea ce au nevoie pentru o lecţie bună. 

Categoria cea mai dezavantajată este cea a preșcolarilor, etapa de socializare, socializarea pe internet a micuților 

preșcolari este imposibilă. 

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

 

           PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

EDUCAȚIE PENTRU DIVERSITATE 

Boriceanu Aurelia 

Liceul Teoretic George Moroianu  

Loc. Săcele 

Jud. Brașov 

          Educația pentru diversitate este un angajament optimist de a sprijini toți c opiii într-o lume extrem de 

diversă și totuși încă inechitabilă. Pe lângă faptul că au personalități individuale, copiii au identități sociale 

bazate pe structurile familiale în care cresc și pe felul în care îi percepe societatea. Aceste identități sunt aplicate 

atât extrem de lumea din jur, cât și construite intern în sinele copilului. 
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Profesorii ce susțin și implementează educația pentru diversitate îi încurajează în mod activ pe copii să se simtă 

bine cu toate aspectele lor, inclusiv cu identitățile lor sociale, fără a dezvolta un fals sentiment  de superioritate 

sau inferioritate bazat pe cine sunt ei. Profesorii înțeleg că toți copiii suferă atunci când primesc mesaje ce 

transmit că nu sunt pe deplin capabili și inteligenți sau când adulții păstrează tăcerea în fața c opiilor care îi 

tachinează sau îi resping pe ceilalți din cauza identității lor.  

Prin implementarea acestui proiect ne propunem să promovăm valorile și cultura diferitelor entități din 

proximitatea mediului apropiat, acceptarea diversității în  viața cotidiană de la cele mai fragede vârste. 

”Și totuși, în ciuda celor mai bune intenții, mulți dintre noi avem prejudecăți inconștiente care ne afectează 

comportamentul și lucrul cu copiii, în moduri care dăunează dezvoltării identității acestora.” 

 Anti-Bias Education for Young Children & Ourselves, Derman-Sparks & Olsen Edwards  

Coordonator proiect: Prof.înv.preșcolar Boriceanu Aurelia 

Parteneri:   Grădinița cu P.N.NR.4 Săcele; Școala Gimnazială Nr.5 Săcele; Asociația OvidiuRo; Asociația Cu 

Alte Cuvinte; părinții preșcolarilor 

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul.  

Beneficiari:  Preșcolarii grupei mari – Liceul Teoretic George Moroianu Săcele 

                      Preșcolarii grupei mijlocii - Grădinița cu P.N.Nr.4 Săcele 

                      Preșcolarii grupei mari- Școala Gimnazială Nr.5 Săcele 

Durata proiectului: Octombrie 2021 – Iunie  2022  

Scopul proiectului: 

Proiectul a fost iniţiat din necesitatea cunoaşterii de către copii a etniei, familiei și identității de gen.  

Cultivarea toleranţei între etnii, ştiut fiind faptul că, România este un model al interculturalităţii şi a 

convieţuirii paşnice între toate culturile. 

Recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a celorlalte culturi. 

 Obiectivele proiectului: 
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Identitate/ iubirea de sine – Copiii învață să manifeste încredere și apreciere de sine, mândrie familială și 

identități sociale pozitive; Acesta este punctul  de plecare în lucrul cu toți copiii, în orice circumstanțe. 

Vrem ca toți copiii să se simtă bine cu cine sunt ei. Un obiectiv esențial în educația timpurie este așadar 

dezvoltarea identității individuale și personale a fiecărui copil. Educația pentru diversitate adaugă 

acestui obiectiv ideea importantă de cultivare a identităților sociale ( sau de grup). 

Acest obiectiv întărește dezvoltarea socială, emoțională și cognitivă. 

Diversitate – Copiii sunt pregătiți pentru o viață armonioasă și constructivă în societatea diversă în care 

trăiesc; Prin acest obiectiv, copiii sunt încurajați să învețe în egală măsură despre ce îi face diferiți și ce 

îi face asemănători cu ceilalți copii. Mai mult, încă de la grădiniță, majoritatea copiilor încep deja să 

simtă disconfort sau chiar să se teamă de anumite tipuri de diferențe. 

Dreptate – Copiii învață să recunoască nedreptatea, să folosească un limbaj corect pentru a descrie și 

înțelege că nedreptatea rănește; Copiii nu își pot construi o identitate puternică și nu își pot dezvolta 

respectul față de ceilalți dacă nu știu cum să identifice  și să reziste mesajelor sau acțiunilor dureroase, 

stereotipice și inexacte îndreptate către ei sau ceilalți. 

Acțiune – Copiii învață să acționeze, singuri sau împreună cu alții, împotriva prejudecăților și/sau a 

acțiunilor discriminatorii. Obiectivul este de a-i învăța pe copii și să practice o varietate de moduri de a 

acționa atunci când: 

Un copil se comportă în mod nedrept față de el; 

Un copil se comportă nedrept față de alt copil; 

În grupă sau în c omunitatea în care trăiesc copii apar situații de nedreptate. 

Resurse: 

Materiale: biblioteca şcolară, biblioteca grupei, ghiduri pedagocice, fişe de lucru, expoziţii, vizite, cd-uri, cărţi 

pentru diversitate, laptop, videoproiector, imprimantă, diplome; 

Umane: preșcolari, cadre didactice, părinţi; 

Temporale: octombrie 2021  -  iunie 2022; 

Financiare – fonduri obținute de la partenerii noștri din proiect: Asociația OvodiuRO, Asociația Cu Alte 

Cuvinte, fonduri proprii și de la părinți. 
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ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

 

LUNA ACTIVITĂŢI MIJLOACE DE 

REALIZARE 

PARTICIPANŢI 

Octombrie 

2021  

Necesitatea parteneriatului  

”Educație pentru diversitate” 

”Crizantema” – identitate; 

acțiune 

1.Coperți vorbărețe 

2. Intră în poveste 

3.Copii, copii, ce vedeți? 

4. Grădina cu nume 

5.Fii un aliat 

6.Emoțiile   

Crizantemei 

7.Inima rănită 

8. Am control asupra 

emoțiilor mele 

Masa rotundă 

Obiectivele/finalitățile 

proiectului; 

Propuneri atragere fonduri 

extrabugetare; 

Povestire ”Crizantema”, de 

Kevin Henkes; 

Repovestire; 

Joc didactic; 

Joc de masă; 

Alfabetizare; 

Activitate plastică/ practică; 

Joc de mimă; 

Joc de relaxare și control. 

Echipa de proiect: 

Boriceanu Aurelia 

Mezei Anca 

Veres Partin Gyongyi 

Andrea 

Reprezentanți părinți 

 

1.Grupa mare –Prof. 

Boriceanu Aurelia 

2.Grupa mare –Prof. 

Mezei Anca 

3. Grupa mijlocie - 

Prof. Veres Partin 

Gyongyi Andrea 

Noiembrie 

2021 

”Prima mea carte despre 

FAMILIE” – identitate, 

diversitate 

1.Desenează-ți familia! 

2.Arborele genealogic al 

familiei tale 

Atelier de lectură pentru 

părinți 

Povestire ”Prima mea carte 

despre familie”  

Repovestire; 

1.Grupa mare –Prof. 

Boriceanu Aurelia 

2.Grupa mare –Prof. 

Mezei Anca 

3. Grupa mijlocie - 

Prof. Veres Partin 
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3.Unde locuiești? 

4.Jocul celor 5 familii 

Joc de rol/creație; 

Joc didactic; 

Alfabetizare; 

Activitate plastică/practică; 

Joc de mișcare; 

Gyongyi Andrea 

Decembrie 

2021 

 „Girafele nu știu să danseze” 

– identitate 

1.Coperți vorbărețe 

2.Intră în poveste 

3.Copii, copii, ce vedeți? 

4.Dansează pe cântecul care ți 

se potrivește! 

5.În picioare! 

6.Care este talentul tău? 

7.Puterea lui NU ÎNCĂ 

8. Gerald și greierele 

Povestire „Girafele nu știu 

să danseze” de Giles 

Andreae&Guy Parker Rees; 

Repovestire; 

Joc de mișcare; 

Joc didactic; 

Joc de rol/ creație; 

Joc de masă- labirint 

1.Grupa mare –Prof. 

Boriceanu Aurelia 

2.Grupa mare –Prof. 

Mezei Anca 

3. Grupa mijlocie - 

Prof. Veres Partin 

Gyongyi Andrea 

 

Ianuarie 

2022 

”Amos e răcit”- acțiune 

1.Coperți vorbărețe 

2.Intră în poveste 

3.Copii, copii, ce vedeți? 

4.Peretele prieteniei 

5.Îmi place să ajut! 

6.Arată că îți pasă! 

Povestire ”Amos e răcit” de 

Philip C.Tead&Erin E. 

Stead 

Repovestire; 

Activitate plastică/practică; 

Lectură după imagini; 

Joc didactic; 

Joc de mișcare; 

1.Grupa mare –Prof. 

Boriceanu Aurelia 

2.Grupa mare –Prof. 

Mezei Anca 

3. Grupa mijlocie - 

Prof. Veres Partin 

Gyongyi Andrea 
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7.Săptămâna bunătății 

8.Pietrele recunoștinței 

 

Joc de mimă; 

Joc de rol; 

 

Februarie 

2022 

”Cea mai rea prințesă” – 

identitate, acțiune 

1.Coperți vorbărețe 

2.Intră în poveste 

3.Copii, copii, ce vedeți? 

4.Neînfricată Prințesă și 

Feroce Dragon pentru o zi! 

5.Prinți și Prințese moderni 

6.Ne dăm mâna sau rupem 

perechea? 

7.Școala Prințeselor și a 

prinților 

Povestiren”Cea mai rea 

prințesă” de Anna Kemp 

Repovestire 

Joc de rol/creație 

Joc didactic 

Activitate plastică/practică 

Joc de mișcare 

Joc distractiv 

1.Grupa mare –Prof. 

Boriceanu Aurelia 

2.Grupa mare –Prof. 

Mezei Anca 

3. Grupa mijlocie - 

Prof. Veres Partin 

Gyongyi Andrea 

 

 

 

Martie 

2022 

”Domnișoara învățătoare e un 

MONSTRU” – diversitate, 

acțiune 

1.Coperți vorbărețe 

2.Intră în poveste 

3.Copii, copii, ce vedeți? 

4.Construiți un avion din 

hârtie 

5.Sentimentele mele 

”monstruoase”! 

Povestire ”Domnișoara 

învățătoare e un 

MONSTRU” de Peter 

Brown 

Repovestire 

Joc de masă 

Activitate plastică/practică 

Joc de mișcare 

Joc de relaxare și control 

Joc de mimă 

1.Grupa mare –Prof. 

Boriceanu Aurelia 

2.Grupa mare –Prof. 

Mezei Anca 

3. Grupa mijlocie - 

Prof. Veres Partin 

Gyongyi Andrea 
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6.Ce monstruos! 

7.Transformarea 

Aprilie 

2022 

”Cântecul lui Zurali”- 

identitate, diversitate, acțiune 

1.Coperți vorbărețe 

2.Intră în poveste 

3.Copii, copii, ce vedeți? 

4.Creează portretul familiei 

tale 

5.Creează o păpușă care îți 

seamănă 

6.Cine sunt eu? 

7.Zurali și diversitatea 

culturală 

8.Ce culoare ești în romani? 

Povestire ”Cântecul lui 

Zurali” de Victoria Pătrașcu 

Repovestire; 

Joc de rol/creație; 

Joc didactic; 

Alfabetizare; 

Activitate plastică/practică; 

Joc de mișcare; 

Joc distractiv; 

1.Grupa mare –Prof. 

Boriceanu Aurelia 

2.Grupa mare –Prof. 

Mezei Anca 

3. Grupa mijlocie - 

Prof. Veres Partin 

Gyongyi Andrea 

 

 

 

Mai  

2022 

”Ultima stație de pe strada 

Pieței” – diversitate, acțiune 

1.Coperți vorbărețe 

2. Intră în poveste 

3.Copii, copii, ce vedeți? 

4.Urechile sunt ochii tăi! 

5.Tot ce știu eu despre C.J. 

6.E minunat și e pe gratis! 

7. Ajut și eu! 

Povestire ”Ultima stație  de 

pe strada Pieței”, de Matt de 

la Pena; 

Repovestire; 

Joc senzorial; 

Joc didactic; 

Joc de masă; 

Alfabetizare; 

Activitate plastică/ practică; 

1.Grupa mare –Prof. 

Boriceanu Aurelia 

2.Grupa mare –Prof. 

Mezei Anca 

3. Grupa mijlocie - 

Prof. Veres Partin 

Gyongyi Andrea 
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8.Dedicație pentru bunici 

9.Următoarea oprire: locul 

tău preferat din cartier 

Joc de mimă; 

Drumeție în localitate; 

Joc de relaxare și control. 

Iunie 

2022 

”Diferiți – dar simțim la fel” 

1.Bunătăți din bucătăria mea 

specifice anumitor sărbători 

2.Portul meu  

3.Dansuri tradiționale 

4.Scenete reprezentative 

etniei 

”Sus cortina....pentru viață” 

 

SPECTACOL 

Finalizare proiect 

1.Grupa mare –Prof. 

Boriceanu Aurelia 

2.Grupa mare –Prof. 

Mezei Anca 

3. Grupa mijlocie - 

Prof. Veres Partin 

Gyongyi Andrea 

Familiile preșcolarilor 

 

MONITORIZARE şi EVALUARE:  

Portofoliul proiectului va  cuprinde un jurnal cu fotografii din timpul activităților; 

Realizarea de afişe, postere; 

Mediatizare în cadrul comisiilor metodice; 

Procese verbale; 

DISEMINARE:  

albume, pliante 

popularizarea activităţilor în rândul părinţilor 

prezentare ppt  

informaţii în Consiliul profesoral 

SUSTENABILITATE: 

Prin activităţile proiectului, ne propunem să respectăm drepturile fundamentale ale copilului, cum ar fi: dreptul 

la sănătate, la o calitate mai bună a vieţii, la educaţie, la informare, egalitate şi diversitate religioasă/etnică. 

Bibliografie: 
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Curriculum pentru educație timpurie; 

Gherguţ, A. (2005), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în 

educaţie, Iaşi, Ed. Polirom; 

https://www.cualtecuvinte.com/ro/diversitate; 

https://www.cualtecuvinte.com/ro/resurse; 

https://edict.ro/diversitatea-in-educatie-dimensiune-a-procesului-didactic-studiu/. 

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

 

 

PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

Prof. psihopedagogie specială Andreica Florina Mariana 

                                               Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă  

Vișeu de Sus, Maramureș 

 

      ,, Omul nu poate deveni om decât prin educaţie”- spunea Kant, prin urmare omul nu se naşte om: ,, tot ceea 

ce constituie umanitate: limbajul şi gândirea, sentimentele, arta, morala – nimic nu trece în organismul noului 

născut”- fără educaţie 

        Menirea educaţiei este aceea ,, de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă omul, comunitatea etnică şi 

umanitatea, prin cultivarea valorilor spiritului”. 

       Educaţia este unul dintre fenomenele care a apărut o dată cu societatea umană, suferind pe parcursul 

evoluţiei sale, modificări esenţiale. De la acţiunea empirică de pregătire a tinerei generaţii pentru viaţa socială 

educaţia a parcurs un drum lung devenind o adevărată ştiinţă cu statut propriu. Epoca actuală a informatizării,a 

călătoriilor interplanetare, a interdependenţelor culturale, economice sau de altă natură, pune probleme cu care 

omenirea nu s-a confruntat niciodată în istoria sa. 

        Marile probleme cu care se confruntă omenirea cer o rezolvare urgentă, prin folosirea celor mai eficiente 

mijloace şi forme de educaţie. Se consideră că abandonarea valorilor tradiţionale ale educaţiei, lipsa unui sistem 

axiologic de educaţie prin valori şi pentru valori şi criza de conştiinţă morală şi spirituală a adus şcoala şi 

educaţia.      

https://www.cualtecuvinte.com/ro/diversitate
https://www.cualtecuvinte.com/ro/resurse
https://edict.ro/diversitatea-in-educatie-dimensiune-a-procesului-didactic-studiu/
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       Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns 

să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în 

sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au 

făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate 

rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 

învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi 

cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi.  

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

întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, 

nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei comunități. În al 

doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen 

mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

În România s-a pus accentul pe respectarea drepturilor etnice, începând cu anul 1989, iniţiativa luată la nivel 

european. De aici a început lupta împotriva fenomenului de excludere, de înlăturare, punându-se accentul în 

mod special pe formele legale precizate în lege dar și pe procesul de încadrare a copiilor romi în instituţiile 

educaţionale. 

Şcolarizarea este percepută de către romi ca un instrument prin care copiii pot învăţa să citească şi să scrie.  

Cauza principală a neparticipării copiilor la şcoală o reprezintă însă sărăcia familiilor din care provin copiii 

romi. Izolarea multor comunităţi de romi aflate la marginea satelor sau orașelor face ca între copiii romi şi cei 

de alte etnii să nu existe comunicare, jocuri în comun sau prietenii, vizite reciproce.  

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

consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor 

educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 

alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

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

repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, 

competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția fenomenului de abandon şcolar. 
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       Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilîrie; dorința 

de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi 

ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor negativ 

în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, 

să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

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

identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 

sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar sau a 

situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol 

imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară 

pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate 

pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 

juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin popularizarea 

legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului special profesorul psihopedag are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor cu CES. 

         Cheia în combaterea abandonului școlar și renunțării timpurii la educație o reprezintă implicarea activă a 

cadrelor didactice și susținerea acestora în găsirea de soluții pentru creşterea integrării copiilor.                 Pentru 

o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi o implicare  a elevilor în activităţi extracurriculare şi de 

consiliere. 

BIBLIOGRAFIE 
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Achim Viorel (1998). Ţiganii în Istoria României, Bucureşti: Editura Enciclopedică.  
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Cosmovici, A., Iacob, L. (1998) Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi 

Dobrică, P. şi Jderu, G. (2005). Educaţia şcolară a copiilor romi. Editura Vanemonde. 

"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei – Bucureşti 2006 

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

 

"FĂRĂ EDUCAȚIE, VISELE RĂMĂN VISE" 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

-PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI INCLUZIUNEA 

ELEVILOR PROVENIȚI DIN MEDII DEZAVANTAJATE- 

 

 

Prof. Iordache Ana-Maria 

Liceul Tehnologic Virgil Madgearu 

Roșiorii de Vede 

                

INFORMAŢII DESPRE PROIECT: 

Titlul proiectului: „Fără educaţie, visele rămân vise” 

Tipul activităţii principale din cadrul proiectului: proiect educaţional. 

 Domeniul în care se încadrează proiectul:   Domeniul educaţie civică, voluntariat 

Număr participanţi la proiect: 3 cadre didactice, 70 de elevi.  

 

REZUMATUL PROIECTULUI: 
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Prin Proiectul educativ “Fără educaţie, visele rămân vise”, ne adresăm elevilor, părinţilor şi  profesorilor cu un 

mesaj construit pe viziunea combaterii discriminării, a prejudecăţilor în şcoală şi în societate, dublat de 

modificarea comportamentului elevilor care provin din medii dezavantajate (conştientizarea importanţei şcolii 

pentru satisfacţia personală şi confortul financiar). 

 Grupul ţintă este constituit din 70 de elevi din clasele IX-XII de la Liceul Tehnologic 

Virgil Madgearu, Roșiorii de Vede, majoritatea elevilor provin din medii dezavantajate (plasament, familii 

monoparentale, orfani de ambii părinți, elevi ai căror părinți sunt plecați în străinătate, elevi din mediul rural).   

Printr-o serie de activităţi, vom promova principiile interculturalităţii şi diversităţii şi, nu în ultimul rând, 

necesitatea de a depăşi stigmatul de a a aparține unui grup vulnerabil prin puterea modelelor, în vederea 

asumării şi dezvoltării identităţii etnice: 

noiembrie 2020, în Săptămâna Educaţiei Globale: vizionarea şi dezbaterea filmului de animaţie „Între noi, 

copiii”; 

10 decembrie 2020: „Ziua Internaţională a Drepturilor Omului”-ppt; 

ianuarie 2021: „Copiii fără etichete” - studii de caz, dezbatere;  

februarie 2021: „Toţi la şcoală”- studii de caz, masă rotundă; 

martie 2021: „Omul valorează ceea ce poate deveni”- ppt 

aprilie 2021, Săptămâna Să ştii mai multe, să fii mai bun: „Viaţa aşa cum este”- joc de rol 

mai 2021: “Fără educaţie, visele rămân vise” - acţiune de diseminare. 

 

SCOPUL PROIECTULUI: modificarea comportamentului elevilor socio-vulnerabili (sentimentul acceptării 

necondiţionate, al siguranţei şi al încrederii în sine, valorizarea educaţiei). 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 

- prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare; 

- găsirea soluţiilor pentru problemele cu care se confruntă elevii; 
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- motivarea elevilor să abordeze şcoala ca pe un mediu în care îşi pot exprima personalitatea şi 

comportamentele; 

- diseminarea rezultatelor proiectului.  

Beneficiarii direcţi sunt elevii din grupul ţintă, iar beneficiarii indirecţi sunt părinţii acestora, cadrele didactice 

care predau la clasele selectate, comunitatea locală. 

Durata proiectului: noiembrie 2020-mai 2021 

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

 

CAUZELE ȘI MODALITĂȚILE DE PREVENIRE  

ALE ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. Orodel Liliana 

Liceul tehnologic Virgil Madgearu 

 Roșiorii de Vede 

               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.) determinămai multe 

probleme emoţionale la copii decât în trecut. 

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

dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, 

frica de examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, uneori evită 

confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă 

socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită care reflectăatitudinea structurată a lipsei de 

interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel 

liceal, iar ignorarea sau pedeapsaexcesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 
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Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea 

sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri 

profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei 

care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în 

repetate rânduri în şcoală. 

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 

ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost 

nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, 

nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai întai, 

cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, nici 

formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui  de  cetățean  al  unei  comunități.  În al  

doilea  rând,  neavând  o  calificare, cei  care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen 

mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

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

competenţelor  cadrelor  didactice  de  lucru  în  echipă  şi  de  folosire  a  planificării strategice în vederea 

identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea 

şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu  efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să studiem câteva 

cauze: 

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

socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în 

primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la 

oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor  resursele  

necesare  educației. Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  copiilor  prin muncă de către părinți. Lipsa 

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

părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi susceptibilă față de instituțiile formale. 
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Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin 

stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri  care să  asigure  

transportul  elevilor,  dar şi  asigurarea hranei  pentru  elevi  care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De 

asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar 

creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o 

simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor 

naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural de 

proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în  reuşita  sau  eşecul şcolar şi  profesional  

al  elevului.  Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii 

încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudi-nea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de 

manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: 

fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania,  copiatul  şi  

suicidul.  Cunoaşterea  acestor  atitudini şi  identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în 

raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 

încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui 

loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează 

părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a 

copiilor. 

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

consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor 

educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 

alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, prăbuşirea 

sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze care conduc la 

dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, abandon şcolar. 

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

repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, 

competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția fenomenului de abandon şcolar. 



 

Revista electronică Rădăcini NR. 3/2022 

 pag. 114 

 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilărie; dorința de a 

scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi ocolite, 

necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața 

elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure 

sau chiar să chiulească de la şcoală. 

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

identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 

sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de abandon şcolar sau 

a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol imediat 

de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară pe o perioadă 

foarte îndelungată. Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate 

pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 

juridico-sociale – aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială  prin popularizarea 

legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În 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  
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partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în 

prevenirea abandonului şcolar, o problema gravă în România. 

Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța 

şcolii, a terminării unui liceu. Exemple de activități: 

Dezbateri pe tematica riscului de abandon școlar; 

Realizarea de chestionare privind absenteismul școlar, aplicate elevilor, cadrelor didactice și 

părinților; 

 Prezentări și studii de caz ; 

 Workshopuri – elevi /părinți/cadre didactice/invitați ONG-uri; 

Realizarea de mape care să conțină materiale de informare necesare părinților/ elevilor; 

Realizarea unor activități extracurriculare axate pe abilitățile și deprinderile elevilor, menite 

să le îmbunătăţească percepția asupra stimei de sine 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi să 

nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv 

de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei 
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 Educaţia pentru timpul liber – element de realizare 

a procesului educaţiei nonformale 

Profesor Chiran Magdalena  

Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu” Giurgiu 

 

                Educaţia pentru timpul liber, în context internaţional, este dezvoltată şi promovată ca una din „noile 

educaţii”, ce se află în vizorul Consiliului European pentru Educaţie, UNESCO şi a altor structure 

internaţionale, care stabilesc priorităţile şi orientările valorice în elaborarea documentelor şcolare: curriculum de 

educaţie pentru timpul liber, manuale de educaţie pentru timpul liber şi ghiduri metodologice etc., necesare 

formării-dezvoltării personalităţii pe tot parcursul întregii vieţi, prin învăţarea experienţială şi gestionarea 

raţională a timpului liber. Educaţia pentru timpul liber reprezintă un element de noutate derivat din „noile 

educaţii” care este necesară şi oportună, având învedere tendinţele pe plan mondial şi rezultatele cercetării, ea 

poate fi conceptualizată şi proiectată la nivelul învăţământului general, printr-un conţinut educaţional centrat pe 

valorile timpului liber, şi realizat atât în cadrul educaţiei formale, cât şi al celei nonformale şi informale din 

perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Raportat la anii de existenţă a învăţământului autohton, niciodată ca azi elevii nu s-au bucurat de o rată mai 

generoasă de timp liber cauzată de apariţia unor noi ideologii de valorizare a fracţiunilor timpului social sub 

impactul noilor tehnologii şi a noilor forme de interacţiune socială, conform criteriilor stabilite de R. Sue 

privind societatea postmodernă, numită epoca informatizării sau societatea bazată pe cunoaştere ce pune accent 

pe stilul de viaţă al persoanei în timpul liber – de aici necesitatea unei educaţii pentru timpul liber în contextul 

învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Esenţa educaţiei pentru timpul liber este pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor printr-un proces de 

dezvoltare prin care persoanele învaţă să facă ceea ce este important şi util pentru dezvoltarea personali ăţii în 

perioada de timp liber, De aceea, timpul liber reprezintă o problemă globală a secolului al XXI-lea, iar aceasta 

necesită un nivel înalt de cultură şi de conştientizare a valorii de timp şi libertate pentru întreaga societate 

umană. 

    Din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, educaţia pentru timpul liber se extinde în mai multe forme de 

realizare, specificate după A. Sivan: 

- Educaţia pentru timpul liber în cadrul comunităţii; 

- Educaţia pentru timpul liber în cadrul şcolii de cultură generală; 

- Educaţia pentru timpul liber pentru formarea de formatori. 
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Concepută ca nouă educaţie, educaţia pentru timpul liber face parte din domeniul teoretic fundamental al teoriei 

educaţiei, iar la nivelul programelor şi recomandărilor UNESCO, se vorbeşte despre pedagogia timpului liber, 

care face parte din domeniul aplicativ. 

Instituţia de învăţământ reprezintă prin excelenţă acel spaţiu axiol-gic de formare–dezvoltare a personalităţii 

elevului/tânărului, un câmp de negociere şi de validare valorică a intereselor acestuia. Actorii implicaţiîn 

procesul paideutic îşi etalează diverse atitudini, preferinţe, interese, propun modele comportamentale dezirabile, 

dezbat şi desluşesc valorile din acest perimetru. 

Prin abordarea educaţiei pentru timpul liber din perspectiva axiologică a învăţării pe tot parcursul vieţii 

avansăm ideea de a completa sistemul de finalităţi ale învăţământului general cu o nouă valoare educţională, 

care este esenţială pentru adolescentul de astăzi – competenţa de gestionare valorică a timpului liber – 

finalitatea de bază a educaţiei pentru timpul liber în învăţământul liceal. 

Formarea–dezvoltarea competenţei de gestionare valorică a timpului liber prin educaţia pentru timpul liber este 

gândită în perspectiva învaţării pe tot parcursul vieţii, care vizează trei aspecte esenţiale ale vieţi i pentru 

formarea-dezvoltarea integrală a personalităţii: 

(I) împlinirea personală şi dezvoltarea de-a lungul vieţii (capital cultural): competenţele-cheie trebuie să ofere 

posibilitatea elevilor /studenţilor să-şi urmeze obiectivele personale, conduşi de interesele şi aspiraţiile 

personale, de dorinţa de continuaînvăţarea pe tot parcursul vieţii; 

(II) cetăţenia activă şi incluziunea (capital social): competenţele-cheie trebuie să le permită elevilor/studenţilor 

să participe în societate în calitate de cetăţeni activi; 

(III) perspectiva angajării într-un loc de muncă (capital uman): capacitatea fiecărui elev/student de a-şi proiecta 

cariera „de viitor” pentru a obţine o slujbă decentă pe piaţa forţei de muncă. 

În această viziune, competenţa de gestionare valorică a timpului liber vizează toate cele trei aspecte ale vieţii, de 

aceea considerăm necesară să facă parte din lista competenţelor-cheie / transversale ale sistemului denvăţământ 

general, iar formarea ei poate fi asigurată prin realizarea educaţiei pentru timpul liber pe parcursul treptei liceale 

de învăţământ. 

Competenţele specifice educaţiei pentru timpul liber sunt valori educaţionale concrete care conduc la formarea 

competenţei de gestionare valorică a timpului liber la elevii absolvenţi de liceu. Ele se prezintă astfel: 

(1) competenţa de informare – care vizează selectarea surselor de informare şi aplicarea achiziţiilor unei game 

de opţiuni disponibile pentru petrecerea şi organizarea raţională a timpului liber; 

(2) competenţa de luare a deciziei – care vizează proiectarea şi valorificarea unui optim stil de viaţă în 

petrecerea timpului liber; 
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(3) competenţa de autodezvoltare – care vizează valorificarea oportunităţilor de dezvoltare-personală prin 

gestionarea raţională a timpului liber. 

În contextul de mai sus, am determinat că educaţia pentru timpul liber poate oferi elevilor următoarele direcţii 

principale de formare–dezvoltare valorică a personalităţii lor: 

• organizarea timpului liber al elevilor într-un mod plăcut şi util prin programe educativă; 

• umplerea cu valori educative a acestui spaţiu de timp; 

• dezvoltarea aptitudinilor potrivit vocaţiei şi opţiunii elevilor; 

• formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice. 

Educaţia pentru timpul liber asigură  prin strategii metodologice centrate pe elev , extinderea şi aprofundarea 

dimensiunii axiologice a educaţiei nonformale racordată interconex cu educaţia formală şi informală. Atare 

activităţi sunt valoroase şi interesante când implicaţi sunt şi părinţii elevilor, şi specialiştii invitaţi. 

Prin urmare, educaţia pentru timpul liber reprezintă o formă specializată a procesului educaţional integral/de 

bază, care include mai multe domenii – cultural-artistic, turistic, social, economic etc.  şi are în vedere formarea 

la elevi/studenţi a competenţei de gestionare valorică a timpului liber.  
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Titlul lucrării:Unde-s mulţi puterea creşte 

Elev: Leordean  Sofia   

Grupa Mijlocie 

Şc. Gom.Petros Judeţul Hunedoara 

Prof.coordonator : Costa Sofia 
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Titlul lucrării :Stop bullying 

Colegiul tehnic auto “Traian Vuia”, Focşani Judeţul Vrancea 

Prof . coordonator :Bocu Lucia 
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Titlul lucrării   MAICA DOMNULUI CU PRUNCUL 
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                                             Numele elevului BĂRĂGAN MARIA DARIA 
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                                         C.N.I. ,,MATEI BASARAB” RM. VÂLCEA 

                                                               Îndrumătorul lucrării CĂLUGĂROIU LUIZA-CRISTINA 
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Profesor Voineag Andreea Carmen 

Colegiul tehnic auto”Traian Vuia” Focşani Judeţul Vrancea  
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ÎMI PASĂ! MĂ IMPLIC! 

Elevi: PĂLCUȚIU NICOLA, 

PÎRLEA SARA 

CLASA a VII –a B, 

LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC ”NICOLAE BOLCAȘ”, 

BEIUȘ, BIHOR 

PROF. COORD. MĂRCUȚ RODICA 
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IMPORTANTA SCOLII
STANESCU MIHAI 

CLASA VII
LICEUL UDRIŞTE NĂSTUREL COMUNA HOTARELE JUDEŢUL 

GIURGIU
PROFESOR COORDONATOR NEDELCU FLORINA
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Ce rol joacă școala în starea de bine 
a copilului

 Starea de bine este strâns legată de 
învățare și motivație. Nimeni nu poate fi 
bun în ceea ce face dacă nu e într-o 
stare bună. Contextele în care trăim pot 
stimula sau, dimpotrivă, deteriora starea 
de bine.

 Este un lucru valabil și pentru locul în 
care un copil își petrece o foarte mare 
parte din timp: ȘCOALA.

 Copiii își petrec o bună parte din timp la 
școală, prin urmare, aceasta trebuie să 
fie un loc esențial pentru conturarea 
stării lor generale de bine, cu toate 
aspectele sociale, fizice și emoționale.

Se apreciază că mediul şcolar poate îmbunătăți 
bunăstarea socială, emoţională şi capacitatea de 
învăţare când:

 este cald, prietenos şi recompensează 
învăţarea;

 promovează în special cooperarea şi mai 
puţin competiţia;

 oferă susţinere şi facilitează 
comunicarea deschisă;

 încurajează activităţile creative;

 încurajează dezvoltarea de proceduri şi 
regulamente care interzic pedeapsa 
fizică şi promovează
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Intoleranţa faţă de agresivitate, hărţuire şi discriminare

 Copiii au dreptul fundamental de a se 
simţi în siguranţă la şcoală şi de a fi 
scutiţi de asuprire, umilire intenţionată 
şi pericole potenţiale cauzate de 
intimidare şi hărţuire.

 Deşi majoritatea cercetărilor în acest 
domeniu s-au axat pe studiul 
personalităţii intimidatorilor şi 
victimelor, multe progrese în această 
direcţie pot fi realizate prin schimbarea 
modului de organizare al şcolii şi prin 
ajustarea atitudinii colective şi 
atmosferei generale cu scopul prevenirii 
hărţuirii şi intimidării, atitudinea 
profesorilor având efecte importante în 
descurajarea acestora.

 Profesorii trebuie să sesizeze schimbarea 
de la tachinarea în joacă la insultă, să fie 
capabili să contracareze agresiunea fizică 
de îndată ce devine evidentă. 

 Mentori din rândul elevilor pot să-şi 
asume responsabilitatea pentru 
integrarea în şcoală a nou-sosiţilor şi a 
celor singuratici.
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Cheia succesului ! 

 

 


