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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.  



 

Revista electronică Rădăcini NR. 2/2021 

 pag. 5 

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! 

 

Coordonator şi iniţiator proiect 

Prof. ing. Andrei Mihaela 
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2. Tabel cu profesorii participanți la 

         SIMPOZION  Workshop- Expoziție 

Ediția a III-a 

  An şcolar 2020-2021 

 
Nr.crt. Numele și 

prenumele 

Profesorului 

participant 

Școala/localitatea/ 

județul 

Telefon e-mail  Elevi 

partic

ipanți 

Titlul lucrării 

1.  Gavriluță 

Călina 

Diana 

 LPS Arad, jud. 

Arad 

0743 987 

879 

 

r_dyanne@yahoo.com 

 

4 Promovarea metodelor 

didactice moderne de 

predare în vederea 

prevenirii abandonului 

școlar 

2.  Lăcătuș 

Ionel 

Șc gimn Jean 

Bart Suceava Jud 

Suceava 

074861528

3 

voinel82.li@gmail.com - Metode de reducere a 

abandonului școlar 

3.  Marginean 

Ramona 

Maria 

Grădinița P.P. 

Arici Pogonici 

Gerla, Cluj 

 

0747 

821727 

ramonamarginean77@yah

oo.com 

- Metoda actractivă și 

modernă utilizată în 

activitățile de învățare 

4.  Sandu 

Mihaela 

Liceul 

Tehnologic 

Alexandru 

Vlahuță, com 

Podu Turcului 

Jud. Bacău 

0747 322 

387 

sandumihaela1987@yaho

o.com 

7 Metodă modernă 

aplicată-interviul 

scriitorului 

V.Voiculescu 

5.  Știrbu Ana-

Maria 

Liceul 

Tehnologic 

Nicolae Iorga 

Negrești,județul 

Vaslui 

074598022

3 

amy_voi2002@yahoo.co

m 

- Rolul dascălilor în 

cunoașterea și 

promovarea metodelor 

didactice  pentru 

prevenirea abandonului 

școlar 

6.   Bratu Ioana 

Mihaela 

G.P.P. ,,Fantezia” 

Costeṣti, Argeṣ 

076164954

7 

coman_mihaela84@yaho

o.com 

- Jocul în activităṭile 

extraṣcolare la 

preṣcolari 

7.  Kovacs 

Florina 

Sc Gimn com 

Livada, jud Arad 

072288507

8 

k_florina2013@yahoo.co

m 

2 Rolul dascălilor în 

cunoașterea și 

promovarea metodelor 

didactice  pentru 

mailto:r_dyanne@yahoo.com
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prevenirea abandonului 

școlar 

8.  Ghițulescu 

Daniela 

Liceul 

Tehnologic 

Costești, jud. 

Argeș 

 076469669

0 

danielaghitulescu@yahoo.

com 

3 Metode și abordări 

didactice interactive 

9.  Chirită 

Cristiana 

Daniela 

Sc Gimn Nr1 

Străoane, jud. 

Vrancea 

076213647

7 

ccdcristiana@gmail.com 4 Abandonul școlar în 

România. Modalități de 

prevenire 

10.  Spirea 

Loredana 

Petruța 

GPP Fantezia 

Costești , Jud 

Argeș 

073516186

1 

lori_udn@yahoo.com - Incluziunea- Strategii 

pentru reducerea 

abandonului școlar 

11.  Badea 

Viorel 

Sc Gimn. 

Constantin Ștefan 

Loc Albești jud. 

Ialomița 

073171821

2 

viorel_viorelbadea@yaho

o.com 

7 Învățământul 

românesc- Școala On 

line- Abandon școlar 

12.  Odagiu 

Mira 

Colegiul 

Economic Arad 

074587125

7 

mira.odagiu@gmail.com 4 Prevenirea abandonului 

școlar prin metoda 

proiectului educațional 

13.  Nistor Ioana 

Loredana 

Colegiul Național 

Anastasescu, 

Roșiori de Vede, 

jud. Teleorman 

076503447

5 

ionela.nistor06@yahoo.co

m 

- Prevenirea abandonului 

școlar 

14.  Budulan 

Cosmin 

George 

Sc Gimn. 

Drăguțești, jud. 

Gorj 

072331607

8 

cosminbudulan@yahoo.c

om 

 

- Cunoașterea și 

promovarea metodelor 

didactice  pentru 

prevenirea abandonului 

școlar 

15.  Popa 

Camelia 

Liceul Teoretic 

,,Mircea Eliade”, 

Lupeni, jud. 

Hunedoara 

072003085

2  

cami_popa2002@yahoo.c

om 

3 Prevenirea abandonului 

școlar 

16.  Popa Alina 

Mirela 

Liceul 

Tehnologic de 

industrie 

Alimentara 

G.E.Palade Satu 

Mare. 

074596641

8 

popalina21@gmail.com - „Etwinning 

Antibullying 

Campaign” 

mailto:cosminbudulan@yahoo.com
mailto:cosminbudulan@yahoo.com
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17.  Tudor 

Eugenia 

Laura 

Liceul Teoretic 

”Mihai Viteazul” 

Caracal, jud. Olt 

072478798

7 

tudorlaura@yahoo.com 1 Stategii didactice 

pentru reducerea 

abandonului școlar 

18.  Marcu 

Codruța-

Alina 

 G.P.P. ”Piticot” 

Cîmpeni, 

jud.Alba 

074004689

1 

codrutamarcu82@gmail.c

om 

2  Educația încotro? 

Metode didactice 

inovative pentru 

prevenirea abandonului 

școlar în România  

19.  Ivănescu 

Giulia 

Camelia 

Școala 

Profesională 

Specială „Emil 

Gârleanu” Galați 

072616862

9  

giulia.ivanescu@yahoo.co

m 

6 Învătăm ntul special și 

provocările activităților 

din mediul on- line 

20.  Buzneanu 

Doriana 

Flavia 

 

Școala 

Gimnazială 

Localitatea Tirol, 

jud. Caraș-

Severin 

074646964

5 

imbrescudoriana10@yaho

o.com 

- Combaterea 

abandonului școlar prin 

eficientizarea actului 

didactic 

21.  Rarinca 

Georgeta  

Liceul Teoretic 

Nicolae Bălcescu, 

Cluj-Napoca, 

Cluj 

 

073367087

1 

grarinca@yahoo.com - Reducerea abandonului 

școlar prin programe de 

literație 

22.  Lucaciu 

Adriana 

Livia 

Școala 

Gimnazială 

„Liviu Rebreanu”  

Cluj Napoca, Cluj 

074118621

3 

cj84lsa@yahoo.com 3 Rolul dascălu în 

prevenirea abandonului 

școalr 

23.  Scarlat 

Maria 

Școala Gimnazilă 

Specială „Ctin 

Pefan” Galați  

074016626

0 

mariadominteanu@yahoo.

ro 

3 Rolul proiectelor de 

parteneriat în 

prevenirea abandonului 

scolar 

24.  Roman 

Rodica 

Liceul Teoretic 

„Mircea Eliade” 

Lupeni, jud. 

Hunedoara 

073413836

6 

rodica.roman@yahoo.com   7 Proiect educațional: 

„stop bullying! Fiecare 

copil contează” 

25.  Budeanu 

Cristina 

Școala Gimn. 

„Mihail 

Sadoveanu” 

Bacău 

074765193

6 

cgiugariu@yahoo.com - Abandonul la Școala 

Gimnazială „Mihail 

Andrei”, Buhuși 

 Studiu de caz 

26.  Niță Viorica Școala 

Gimnazială 

„Aurel Solacolu” 

072257059

4 

vyo20@yahoo.com 7 Proiect educativ „Fii 

învingător , nu 

abandona!„ 
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Ogrezeni, jud 

Giurgiu 

27.  Mincă Dana Școala 

Gimnazială 

Găneasa, jud. Olt 

 

Fără fișă danaminca@ymail.com 5 Combaterea 

fenomenului de 

părăsire timpurie a 

școlii 

28.  Moți Adina 

Denisa 

Grădinița PP 

Chișineu Criș, 

jud. Arad 

077402314

3 

denisa93m@yahoo.com - Rolul dascălilor în 

cunoaşterea şi 

promovarea metodelor 

didactice pentru 

prevenirea abandonului 

şcolar în România 

29.  Iacobeanu 

Loredana 

Narcisa 

Liceul 

Tehnologic”Angh

el Saligny”, 

Bacău, jud. 

Bacău 

 

075595968

5 

lori_iacobeanu@yahoo.co

m 

- Formarea competenţei 

de receptare a 

mesajului oral în 

învăţământul liceal 

30.  Moldovan 

Monica 

Mihaela 

Școala 

Gimnazială Nr.3 

Tăut jud. Bihor 

074022548

4 

mihaela.mpopa@yahoo.c

om 

1 - 

31.   Nițu 

Gabriela-

Lăcrămioar

a 

 

Colegiul Tehnic 

„Gheorghe 

Asachi” Focșani, 

jud. Vrancea 

 

 

074291094

4  

 

gabrielanitu2011@yahoo.

com  

 

- Abandonul şcolar - 

abordare psihologică 

 

32.  Bănică 

Lavinia 

Scoala 

Gimnazială com 

Cărbunești, jud. 

Prahova 

072837687

0 

lavinia.banica95@yahoo.c

om 

2 - 

33.  Ivan 

Mădălina 

Liceul 

Teoretic„Nicolae 

Bălcescu” Cluj-

Napoca, jud. Cluj 

073368309

4 

ivan.madalina@gmail.co

m 

3 Exemple de bune 

practice în domeniul 

literației în Statele 

Unite și Canada 

  

34.                                                                                           

Husariu 

Andreea,                 

                                                                   

                                                                                                           

Grădinița cu 

Program 

Prelungit Nr. 25, 

Iași, jud. Iași 

074106138

6 

handreea007@yahoo.com - Diminuarea 

abandonului școlar prin                                   

activități psiho-

socioeducative  

                                                                                

35.  Mitroi 

Florentina 

Nicoleta 

Șc. 

Gimn.„Dimitrie 

Grecescu” Dr. Tr 

Severin, jud. 

Mehedinți 

075307567

0 

nicoleabuzducea@yahoo.

com 

7 - 
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36.  Bejerea 

Maria 

Școala Gimn. 

Știuca, jud. Timiș 
072406196

6 

bejeream@yahoo.com 4 Abandonul şcolar cauze 

şi modalităţi de 

prevenire 

37.  Moisoc 

Diana  

Şcoala 

Gimnazială„Miha

i Eminescu” 

Rădăuți, jud. 

Suceava 

074053737

5   

    

diana.moisoc@gmail.com 

2 Prevenirea abandonului 

școlar 

 

38.  Grosac 

Adrian 

Şcoala 

Gimnazială„Miha

i Eminescu” 

Rădăuți, jud. 

Suceava 

074053737

5   

diana.moisoc@gmail.com 2 - 

39.  Grosu Sorin 

Ionel 

Palatul Copiilor 

Alexandria, 

județul 

Teleorman 
 

076927087 s.grosu@yahoo.com - Rolul parteneriatului în 

educaţie 

 

40.  Lale 

Adriana 

Palatul Copiilor 

Alexandria, 

județul 

Teleorman 

076888819

18 

adrianalale@yahoo.com - Protejarea mediului 

prin activități ecologice 

extrașcolare. 

41.  Sorescu 

Florina 

Colegiul 

Național„ C-tin 

Cantacuzino” 

Tîrgoviște, jud. 

Dîmbovița 

072737505

3 

sflori@yahoo.com 4 Abandonul școlar- o 

problemă a mediului 

educațional românesc. 

Metode de prevenire 

 

42.  Albotă Ana  Școala Specială 

„Constantin 

Păunescu” IAȘI 

074706286

2 

albotaana013 

@gmail.com 

2 - 

43.  Cîrmaciu 

Simona 

Elena 

 

Școala 

Gimnazială 

Merei, Jud. 

Buzău 

07642311

3  

simona_carmaciu@yah

oo.com 

6 Discriminarea – un 

factor determinant al 

abandonului școlar. 

44.  Cenușă 

Carmen-

Gabriela 

Liceul 

Tehnologic 

”Anghel Saligny” 

Bacău, jud. 

Bacău 

073399599

3  

carmen.cenusa@gmail.co

m 

1 Metode pentru 

prevenirea abandonului 

școlar 

 

45.  Chiran 

Magdalena 

Liceul„Udriște 

Năsturel” 

Hotarele, jud. 

Giurgiu 

076488416

8 

chiranmagda@yahoo.com 7 - 

46.  Ilie 

Marilena 

Lavinia 

Școala 

Gimnazială 

,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

074577498

0 

ilie_marilena_lavinia@ya

hoo.com 

- Abandonul şcolar 

 

mailto:simona_carmaciu@yahoo.com
mailto:simona_carmaciu@yahoo.com
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47.  Niculae 

Nicoleta 

,Școala 

Gimnazială 

,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

076810863

9 

nicol_niculae@yahoo.co

m 

- Rolul dascălilor în 

cunoasterea și 

promovarea metodelor  

didactice  pentru  

prevenirea abandonului 

școlar în România 

 

48.  Irinciuc 

Anca 

Școala 

Gimnazială 

,,Bogdan Vodă” 

Rădăuți 

074415357

9  

stefanirinciuc@yahoo.co

m 

3 Măsuri de prevenire și 

combatere a 

abandonului școlar 

49.  Feţanu 

Luxiţa 

Rodica 

 

Şcoala 

Gimnazială 

“Liviu Rebreanu,, 

Cluj- Napoca 

 

0762.155.1

80  

rodica.fetanu@yahoo.com 7 Rolul dascălilor în 

cunoaşterea şi 

promovarea  metodelor 

didactice pentru 

prevenirea abandonului 

şcolar 

50.  Palcu 

Florentina 

Grădinița cu 

program prelungit 

Năbad Jud. Arad 

075277556

2 

florentina.palcu13@gmail

.com 

2 Activitățile  

extracurriculare  la 

preșcolari 

 

 

51.  Sârbu 

Liliana  

Grădinița cu 

program prelungit 

Năbad Jud. Arad 

075191712

9 

liliana.sarbu@gmail.com 1 Activitățile  

extracurriculare  în  

grădiniță 

52.  Frâncu 

Predica 

Liliana 

Școala Gimn. 

„Mircea cel 

Bătrân” Giurgiu, 

jud. Giurgiu 

072619752

4 

marilena_predica2006@y

ahoo.com 

3 “Promovăm școala și 

educația” 

 

 

53.  Chirteș 

Codruța 

Colegiul 

Economic 

„Transilvania” 

Tg. Mureș, jud. 

Mureș 

074119024

6 

codrutachirtes@yahoo.co

m 

1 Învățarea în mediul 

virtual 

54.  Stan Dorina  Școala 

Gimnazială 

Darova jud.Timiș 

076648926

9   e 

dorinastan43@gmail.com 3 Activitatea 

extrașcolară-metodă 

pentru prevenirea 

abandonului școlar 

55.  Paven 

Gabriela 

Școala 

Gimnazială 

Darova jud.Timiș 

072054263

8     

paven_gabriela@yahoo.c

om 

3 Activitatea 

extrașcolară-metodă 

pentru prevenirea 

abandonului școlar 

56.  Stanciu Alis 

Mihaela  

Tîrgoviște jud. 

Dîmbovița 
078764585

6 

alismihaelastanciu@yaho

o.com 

2 Ghid pentru lucrul cu 

părinţii 

57.  Hele Rodica Școala 

Gimnazială 

,,Nicolae 

Popoviciu” 

Beiuș, jud. Bihor 

078731881

7 

rodicahele@yahoo.com 2 Activități de prevenire 

a abandonului școlar 
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58.  Oancea 

Adriana 

Școala 

Gimnazială Nr.1,  

Valu lui Traian, 

Constanța 

072319860

6 

oanceaadriana@yahoo.co

m 

7 „ Cum putem preveni 

abandonul  școlar?” 

59.  Mocanu 

Elena 

Școala 

Gimnazială Nr.1,  

Valu lui Traian, 

Constanța 

072622785

9 

elenamokanu@yahoo.co

m 

6 Micro cercetare cu 

privire la determinarea 

cauzelor psihologice, 

cauzelor sociale, 

cauzelor 

psihopedagogice în 

rândul elevilor cu risc 

de abandon 

60.  Popescu 

Roxana 

Marcela 

Liceul Teoretic 

“Ioan Petruș” 

Otopeni, jud.Ilfov 

072244942

8 

damian_roxana@yahoo.c

om 

5 Rolul profesorului – 

diriginte în prevenirea 

și combaterea 

abandonului școlar 

61.  Comorașu 

Aura 

 

Școala 

Gimnazialǎ 

Sascut, Bacǎu 

075156752

2  

auracomorasu@gmail.co

m 

1 Proiect educațional –

Revelația artei la 

Școala Gimnazialǎ 

Sascut -o secvență din 

proiect 

62.  Simion 

Doinița 

C.N. „Ctin 

Cantacuzino” 

Tîrgoviște, jud. 

Dîmbovița 

072125258

1 

doinita007@yahoo.com 7 - 

63.  Bucur 

Viorica 

Liceul economic 

„Virgil 

Madgearu” 

Constanța  

072299103

8 

bucurviorica2808@yahoo.

com 
- Rămâi în comunitatea 

școlară 

 
 

64.  Negoescu 

Mariana 

Școala 

Gimnazială 

,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

072985816

5 

mariananegoescu3@gmail

.com 

3 Abandonul școlar, 

cauze și metode de 

prevenire 

 

 

65.  Dragne 

Ecaterina 

Școala 

Gimnazială 

,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

073363037

1 

ecaterinadragne111@gma

il.com 

14 - 

66.  Antonie 

Carmen 

Eugenia  
 

Școala 

Gimnazială 

,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

07327863

19 

antonie.carmen45@gm

ail.com. 

5 - 

mailto:bucurviorica2808@yahoo.com
mailto:bucurviorica2808@yahoo.com
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67.  Stănică 

Florica 

Școala 

Gimnazială 

,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

076201846

9  

stanica.florica@yahoo.co

m 

- „Rolul dascălilor în 

cunoașterea și 

promovarea metodelor 

didactice pentru 

prevenirea abandonului 

şcolar în  România” 

68.  Gheorghe 

Alina 

Lorena 

Școala 

Gimnazială 

,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

072997265

8 

alinalorenagh@yahoo.co

m 

1 Ora de limba română. 

Strategii  de integrare 

a elevilor cu cerințe 

speciale. 

 
 

69.  Mușat 

Georgeta 

Școala 

Gimnazială 

,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

072463828

8 

gigibio59@yahoo.com 1 Cauze psihopedagogice 

ale abandonului școlar 

 

70.  Ionescu 

Iolanda 

Școala 

Gimnazială 

,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

072231948

9 

ioli.luisa64@gmail.com 1 Instrumente de 

prevenire a 

abandonului școlar 

 

71.  Ciobanu 

Dana 

Mihaela 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul 

Gheorghe” 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

072347165

9 

danamihaela2013@yahoo

.com 

1 Abandon - școală – 

familie – comunitate 

72.  Lăbău Stan 

Mihaela 

Școala 

Gimnazială 

,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

072335241

2 

mihaela_stan1981@yahoo

.com 

1 Rămâi la școală! 

73.  Dena Nela Școala 

Gimnazială 

,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

072266210

1 

denaadriana@yahoo.com.

au 

- Abandonul școlar 

74. s Stanef 

Maria 

Școala 

Gimnazială 

,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 

078863582

5 

maria_stanef@yahoo.com 1 Abandonul școlar – o 

problemă actuală 
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Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

75.  Mustățeanu 

Alina 

Georgeta 

Școala 

Gimnazială 

,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

072308085

1 

alinamustateanu@yahoo.c

om 

6 Egalitatea de șanse în 

educație – mit sau 

realitate 

76. M

c 

Andrei 

Mihaela 

Școala 

Gimnazială 

,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

072733790

9 

mihaela_andrei64@yahoo

.com 

2 Rămâi la școală -alege 

să rămâi pe val ! 

77. M

c 

Mișoc 

Mariana 

Adela 

Liceul Teoretic 

„Tudor Vianu” 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

072320137

6 

adelamisoc@yahoo.com 1 Despre rolul 

profesorului în 

prevenirea abandonului 

școlar 

 

 

2. Tabel cu elevii participanți la Simpozion 2021 

 
Nr.crt. Numele și 

prenumele 

Profesorului 

participant 

Școala/localitate

a/ 

județul 

Elevi 

partic

ipanți 

Numele și prenumele elevului Clasa  

1.  Gavriluță 

Călina Diana 

 LPS Arad, 

jud. Arad 

4 Vicaș Filip    

Toth Patricia  

Larisa Bozgău 

Ernyi Robert  

 

a VIII- a 

a IV- a 

a VIII- a 

a  III-a 

2.  Sandu Mihaela Liceul 

Tehnologic 

Alexandru 

Vlahuță, com 

Podu Turcului 

Jud. Bacău 

7 Sîrbu Paula 

Barbu Claudia 

Barbu Paula 

Călin Izabela 

Postolache Mihaela 

Popa Ana Maria 

Pătrașcu Ioana 

aV-a 

aX-a 

aV-a 

aX-a 

aX-a 

aX-a 

aX-a 

3.  Kovacs Florina Sc Gimn com 

Livada, jud 

Arad 

2 Țînă Sebastian 

Benga Natalia 

I 

I 

4.  Ghițulescu 

Daniela 
Liceul 

Tehnologic 

3 Ghițulescu Maria Cătălina  

Manea Iulian  

Preoteasa Nicoleta  

aVII-a  

aX-a  

a XII-a  
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Costești, jud. 

Argeș 

5.  Badea Viorel Sc Gimn. 

Constantin 

Ștefan Loc 

Albești jud. 

Ialomița 

7 Ene Maria 

Cernica Alin 

 Roman Laurențiu 

Stanciu Andreea 

Stanciu Eduard 

Anton Mihaela  

Manta Ionuț 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

 

6.  Odagiu Mira Colegiul 

Economic 

Arad 

4 Chițic Ana Maria  

Petyo Alessandra 

Drumba Alina 

Barna Cristian 

XI 

XI  

X prof. 

XII 

7.  Popa Camelia Liceul 

Teoretic 

,,Mircea 

Eliade”, 

Lupeni, jud. 

Hunedoara 

3 Cristea Maria  

Scaete Matei  

Vlăduț Iarina  

CP 

CP 

CP 
 

8.  Tudor Eugenia 

Laura 

Liceul 

Teoretic 

”Mihai 

Viteazul” 

Caracal, jud. 

Olt 

1 Călinescu Andreea a XII-a 

9.  Marcu Codruța-

Alina 

 G.P.P. 

”Piticot” 

Cîmpeni, 

jud.Alba 

2  Dâldea Matei 

Todea Alex 
Gr Mare 

Gr Mare 

10.  Ivănescu Giulia 

Camelia 

Școala 

Profesională 

Specială 

„Emil 

Gârleanu” 

Galați 

6 Alexandru Rebeca 

Armeanu George 

Ciortan Laurențiu 

Crețu Cătălin 

Răileanu Delia 

Șelaru Cristian 

a II a 

a II a 

a II a 

a II a 

a II a 

a II a 

11.  Lucaciu 

Adriana Livia 

Școala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu”  

Cluj Napoca, 

Cluj 

3 Lupșa Sara 

Ugruțan Georgiana 

Diaconu Maria 

a III-a 

a III-a 

a III-a 

12.  Scarlat Maria Școala 

Gimnazilă 

3 Stoica Marius 

Drăgan David 

Stancovici Natașa 

a IX-a 

a IX-a 

a IX-a 
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Specială „Ctin 

Pefan” Galați  

13.  Roman Rodica Liceul 

Teoretic 

„Mircea 

Eliade” 

Lupeni, jud. 

Hunedoara 

7 Lorinczi Bela-Gabriel 

Baczony Miruna-Nicoleta 

Mogodean Darius-Cristian 

Solomon Dorina 

Pavel Nikole-Maria 

Truță Sorina-Mihaela 

Ganță Denisa-Andreea 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

 

14.  Niță Viorica Școala 

Gimnazială 

„Aurel 

Solacolu” 

Ogrezeni, jud 

Giurgiu 

7 Gheorghe Andra 

Dragnea Oana 

Petre Larisa  

Tufă Cosmina 

Tufă Daria 

Petrache Denisa 

Tufă Cozmina 

a VI-a  

a VIII-a 

a VII-a 

a V-a 

a V-a 

a VII-a 

a VII-a 

 Mincă Dana Școala 

Gimnazială 

Găneasa, jud. 

Olt 

 

5 Vlad Anghel Alexandru 

Ifrim Daniel Marin 

a Va  

a VI-a 

15.  Moldovan 

Monica Mihaela 

Școala 

Gimnazială 

Nr.3 Tăut jud. 

Bihor 

1 Todinca Sonia a VIII-a 

16.  Bănică Lavinia Scoala 

Gimnazială 

com 

Cărbunești, 

jud. Prahova 

2 Ispas Ana Maria 

Mihălcescu Georgiana 

a Va  

a VI-a 

17.  Ivan Mădălina Liceul 

Teoretic„Nico

lae Bălcescu” 

Cluj-Napoca, 

jud. Cluj 

6 Grecu Sofia Maria 

Ciobănescu Maria Cristina 

Morar Mara Petra 

Enache Găzdac Rebeca 

Crișan Alexia 

Varga Veronica Natalia 

a VI-a 

a VI-a 

a VI-a 

a VI-a 

a VI-a 

a VI-a 

 

18.  Mitroi 

Florentina 

Nicoleta 

Șc. Gimn. 

„Dimitrie 

Grecescu” Dr. 

Tr Severin, 

jud. 

Mehedinți 

7 Petrescu Miruna 

Chindea Sîrbu Daisa 

Mateescu Ianis 

Mladen Sofia 

Olărean Serghie 

Boceanu Sophia 

Ghelbereu Daria 

Gr. Mare 

Gr. Mare 

Gr. Mare 

Gr. Mare 

Gr. Mare 

Gr. Mare 

Gr. Mare.  

19.  Bejerea Maria Școala Gimn. 

Știuca, jud. 

Timiș 

4 Ciorei Gesica 

Ciorei Giulian 

Chihaia Pavel  

Bilan Rebeca 

a III-a 

I 

Preg. 

Preg. 

20.  Moisoc Diana  Şcoala 

Gimnazială„
2 Naida Beatrice 

Loghin Loredana 

a II-a  

a II-a 
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Mihai 

Eminescu” 

Rădăuți, jud. 

Suceava 

 

21.  Grosac Adrian Şcoala 

Gimnazială„

Mihai 

Eminescu” 

Rădăuți, jud. 

Suceava 

2 Rusu Teodora  

Filimon Elisabeta 

a V-a 

a V-a 

22.  Sorescu Florina Colegiul 

Național„ C-

tin 

Cantacuzino” 

Tîrgoviște, 

jud. 

Dîmbovița 

4 Petrescu Mihaela Taisa 

Bărăgan Daria 

Oprea Bianca Emanuela 

Mâinea Alina Mihaela 

a X-a 

a X-a 

a X-a 

a X-a 

23.  Albotă Ana  Școala 

Specială 

„Constantin 

Păunescu” 

IAȘI 

2 Cîrstea Constantin 

Mereuță Kamelia 

Preg. 

Preg. 

24.  Cenușă 

Carmen-

Gabriela 

Liceul 

Tehnologic 

Anghel 

Saligny” 

Bacău, jud. 

Bacău 

1 Lupu Vasile a IX-a 

25.  Chiran 

Magdalena 

Liceul„Udrișt

e Năsturel” 

Hotarele, jud. 

Giurgiu 

1 Ruse Iulia a XI-a 

26.  Irinciuc Anca Școala 

Gimnazială  

,,Bogdan 

Vodă” 

Rădăuți 

3 Ciobîcă Mara Luciana 

Parasca Maria 

Haleța Maia 

a II-a  

a II-a 

a II-a  

 

27.  Feţanu Luxiţa 

Rodica 

 

Şcoala 

Gimnazială 

“Liviu 

Rebreanu,, 

Cluj-Napoca 

 

7 Moldovan Ştefania 

Farcaş Alesia 

Dancu Maria 

Nagy Robert 

Man Ramona 

Răhăian Raul 

Micu Ana 

a III-a  

a III-a 

a III-a 

a III-a  

a III-a 

a III-a 

a III-a  

 

28.  Palcu Florentina Grădinița cu 

program 

prelungit 

Năbad Jud. 

Arad 

2 Iuga Larisa 

Popa Alex 

Gr. Mică 

Gr. Mică 

29.  Sârbu Liliana  Grădinița cu 

program 
1 Henegar Alex Gr. Mare  
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prelungit 

Năbad Jud. 

Arad 

30.  Frâncu Predica 

Marilena 

Școala Gimn. 

„Mircea cel 

Bătrân” 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

3 Bivolaru Cristian 

Savin Irina 

Savin Filip 

a VI-a 

a VI-a 

a VI-a 

31.  Chirteș Codruța Colegiul 

Economic 

„Transilvania

” Tg. Mureș, 

jud. Mureș 

1 Covaci Cristina a IX-a 

32.  Stan Dorina  Școala 

Gimnazială 

Darova jud. 

Timiș 

3 Grigor Amalia  

Zgârda Alexia  

Rus David Raul  

 a III-a  

a III-a 

a III-a 

 

33.  Paven Gabriela Școala 

Gimnazială 

Darova jud. 

Timiș 

3 Miculaiciuc Sara 

Miculaiciuc Maya 

Trufaș Naomi 

 

CP 

CP 

CP 

34.  Stanciu Alis 

Mihaela  

Tîrgoviște 

jud. 

Dîmbovița 

2 Zamfira Iulia Izabela 

Păun Alin Constantin  

a X-a  

a X-a 

35.  Hele Rodica Școala 

Gimnazială 

,,Nicolae 

Popoviciu” 

Beiuș, jud. 

Bihor 

2 Ile Alexandru 

Fâșie Medeea 

a IV-a 

a IV-a 

36.  Oancea Adriana Școala 

Gimnazială 

Nr.1,  

Valu lui 

Traian, 

Constanța 

7 Cernea Maria Georgiana 

Tinca Lorena Beatrice 

Giuglea Alessia 

Iordache Teodora Mihaela 

Damian Sara Maria 

Secrieru Maria Anastasia 

Mitrea Ștefania Anabella 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

 

37.  Mocanu Elena Școala 

Gimnazială 

Nr.1,  

Valu lui 

Traian, 

Constanța 

6 Bebu Maria 

Comăniță Maria 

Ghiață Maria 

Gheorghe Andrei 

Amet Geansu Melis 

Luca Ana Maria 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

a IV-a 

a IV--a 

38.  Popescu 

Roxana Marcela 

Liceul 

Teoretic “Ioan 

Petruș” 

Otopeni, 

jud.Ilfov 

5 Cristean Alexandra 

Iodăchescu Sophia 

Moroeanu Izabela 

Vasile Crina 

Sevastin Delia 

a VI-a 

a VI-a 

a V-a  

a VII-a 

a VII-a 

 

39.  Comorașu Aura Școala 

Gimnazialǎ 

Sascut, Bacǎu 

1 Nunu Teodor   a VII-a 
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40.  Simion Doinița C.N. „Ctin 

Cantacuzino” 
Tîrgoviște, jud. 

Dîmbovița 

7 Burcea Carmen 

Sorică Geanina Ștefania 

Însurățelu Elena Adina 

Șerban Cătălina 

Iacoboaie Nicoleta 

Ploscaru Alexia Maria 

Nițu Elena Alexandra  

Gealepu Mihaela 

a  XII-a 

a IX-a 

 a IX-a 

 a IX-a 

a IX-a 

 a IX-a 

a IX-a 

a IX-a 

41.  Negoescu 

Mariana 

Școala 

Gimnazială 

,,Academician 
Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

3 Miu Gabriela 

Ghețu Maria  

Dobrețín Carina 

a VII-a 

a VII-a 

a VII-a 

42.  Dragne 

Ecaterina 

Școala 

Gimnazială 
,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 
Giurgiu 

14 Repeziș Iulia 

David Doina 

Ghimpețeanu Alexia 

Dobrașcă Elena 

Dedu Ionuț 

Popa Alexandru 

Bibiță Matei 

Grama Mario 

Boboc Andrei 

Țăranu Miruna 

Tofan Cristian 

Sandu Eduard 

Broico Maya 

Roman Gabriela 

 

a VII-a 

a VII-a 

a VII-a 

a VIII-a 

a VIII-a 

a VIII-a 

a VII-a 

a VII-a 

a VII-a 

a VII-a 

a VII-a 

a VII-a 

a VII-a 

a VII-a 

43.  Antonie 

Carmen 

Eugenia  
 

Școala 

Gimnazială 

,,Academician 
Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

5 Fircof Anca 

Pascan Angel 

Tinel (Elev la  Șansa a Doua) 

Pascan Angel 
Achim Șerban 

Gărgărea Amelia 

a VI -a 

a VI -a 

a VIII-a 

a VI -a 

a VI-a 

a VI-a 

44.  Mustățeanu 

Alina Georgeta 

Școala 

Gimnazială 

,,Academician 
Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

6 Ceadîrgeanu Eugen 

Haveri Laura 

Tamaș Ana Maria 

Mihăiță Alexandru 

Goia Ana Maria 

Fifiiță Andrei 

a VI -a 

a VI -a 

a VII-a 

a VI -a 

a VI-a 

a V-a 

45.  Iolanda Ionescu Școala 
Gimnazială 

,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 
Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

1 State Elys Florinel a V-a 

46.  Mușat Georgeta Școala 

Gimnazială 

,,Academician 

1 Răduț Rebeka a V-a 



 

Revista electronică Rădăcini NR. 2/2021 

 pag. 20 

Marin 
Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

47. Ilie Lavinia Școala 

Gimnazială 

,,Academician 
Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

2 Crișan Eduard 

Frailich Ioana 

a VII-a 

a VII-a 

48. Stanef Maria  Școala 

Gimnazială 
,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

1 Costache Alina a V-a 

49. Ciobanu Dana 

Mihaela 

Școala 
Gimnazială 

,,Sfântul 

Gheorghe,, 

Giurgiu, jud. 
Giurgiu 

1 Țone Hobai Denis a-I 

50. Lăbău Stan 

Mihaela 

Școala 
Gimnazială 

,,Academician 

Marin 

Voiculescu,, 
Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

1 Grama Angel a VII-a 

51. Gheorghe Alina 

Lorena 

Școala 

Gimnazială 

,,Academician 

Marin 
Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

1 Bănesaru Mihai a VIII-a 

52. Andrei Mihaela Școala 

Gimnazială 

,,Academician 
Marin 

Voiculescu,, 

Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

2 Mavrodineanu Darius Andrei 

Penciu David 

a V-a 

a VI-a 

53. Rarinca 

Georgeta 

Liceul Teoretic 

Nicolae Balcescu 
Cluj-Napoca, jud, 

Cluj 

7 Zonga Dragos  

Zaha Natalia 

Pălăcean Sara 

Lup Andrei 

Haba Maria Alexandra 

Bucur Felix 

Chiciudean Cristian Antoniu 

a V-a 

a V-a 

a V-a 

a V-a 

a V-a 

a V-a 

a V-a 

 

54. Mișoc Mariana 

Adela 

Liceul Teoretic 

„Tudor Vianu” 
Giurgiu, jud. 

Giurgiu 

2 Iuga Matei Maria Cristina 

Brașoveanu Andreea 

a XII-a 

a XII-a 
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III. Lucrările profesorilor prezentate în Simpozion şi Schimbul de experienţă a 

Proiectului educaţional „Omul Un Produs Eficient” Ediția a III-a 2020-2021 

 

PROMOVAREA METODELOR DIDACTICE MODERNE DE PREDARE ÎN 

VEDEREA PREVENIRII ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. Gavriluță Călina Diana 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

Ce este mediul online?  Iată definiția propusă de Wikipedia.org: “Online este starea de a fi conectat sau 

legat la o rețea electrică, de telefon, de Internet sau și la alte sisteme care acceptă conexiuni (legări). Este starea 

în care la un moment dat un element, un obiect, un aparat, o persoană dialoghează activ și direct cu 

un sistem (informațional, energetic etc.) sau cu un alt element (aparat, dispozitiv) identic sau suprapus lui. De 

obicei sistemul respectiv trebuie specificat integral. De exemplu: o imprimantă inclusă într-o rețea informațională 
poate fi în același moment în stare online la rețeaua electrică de energie, dar și off-line față de rețeaua locală de 

calculatoare, LAN, adică neconectată acolo din punctul de vedere al transmiterii de informații. Altfel spus, 

imprimanta este la momentul respectiv în linie (legată galvanic) față de rețeaua de energie electrică, în timp ce 

față de rețeaua de computere nu este online deci nu este în linie / în rețea (este off-line), adică neconectată logic 

și în consecință nu poate dialoga informațional cu ea.” 

 Comunicarea online reprezintă: “Comunicarea prin Internet reprezintă un ansamblu de acțiuni și procese 

mediate de computere prin care interlocutorii își transmit informații prin mesaje ce pot căpăta diverse forme  [1]. 

Comunicarea este un proces absolut indispensabil omenirii, iar de-a lungul timpului mesajele au fost transmise 

prin diverse căi, comunicarea căpătând astfel diverse forme și fiind utilizată în diverse medii.” 

Cele mai utilizate metode de a comunica online sunt prin intermediul e-mail-ului, Instant Messaging, Forum, 

Blog, Rețelele de socializare sau videotelefonia. 

 În ceea ce privește predarea online, am utilizat Instant Messaging, grupul whatsapp, iar acum, utilizăm 

platforma Google classroom. Însă, provocările cu care ne-am confruntat atât în primăvară, cât și acum, sunt 

numeroase. Este, din păcate, o mare diferență între predarea față în față, și cea la distanță. Chiar dacă,  noi, 

profesorii, ne străduim să implicăm elevii în procesul educativ, există, totuși, un ușor disconfort în faptul că, este 

mai greu să avem privirea de ansamblu pe care o aveam în sala de clasă. Așadar, nu reușim să vedem în același 

timp privirile, emoțiile, felul în care copiază lecția de la tablă, sau gesturile copiilor în timp ce dăm explicații sau 

prezentăm lucruri noi. Undeva, pe drumul invizibil dintre noi și elevi, se pierde emoția, atunci când predarea se 

desfășoară online. 

Pe de altă parte, există și problema camerelor pornite vs. camere deschise. Nu există temei legal care să 

oblige elevii să le păstreze deschise pe tot parcursul orelor. Bineînțeles că dorim cu toții să îi vedem, să ne vadă, 

dar, ce facem în cazul în care aceștia refuză?  

O altă problemă cu care eu personal m-am confruntat mereu în timpul predării online a fost cea a detaliilor 

tehnice: zgomotul de fundal, pierderea conexiunii la Internet, atât din partea mea cât și din partea copiilor, 

pierderea curentului chiar, sau, prezența părinților alături de cei mai mici dintre elevi. Această prezență poate fi 

benefică în măsura în care părintele se abține de la a ajuta copilul să dea răspunsurile corecte.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Telefon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem
https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_electric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Re%C8%9Bea_de_calculatoare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Re%C8%9Bea_de_calculatoare
https://ro.wikipedia.org/wiki/LAN
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunicarea_%C3%AEn_mediul_online#cite_note-1
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Un aspect pozitiv al predării online, este faptul că, elevii au acces direct la multe resurse educaționale de 

calitate. Prima, este , manualeedu.ro, locul în care elevii din ciclul primar, dar și cei de gimnaziu, găsesc manualele 

digitale, le pot răsfoi, pot asculta exercițiile audio, sau pot vedea chiar videoclipurile propuse.  

Alte resurse pe care eu, ca și profesor de limba engleză le-am utilizat au fost: 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ , un site cu multe activități interactive, jocuri, videoclipuri, chiar și teste 

pentru a vedea nivelul de limbă engleză. 

Apoi, pentru a le da elevilor “altfel” de teme, am utilizat platforma Kahoot, unde am creat jocuri de 

verificare a cunoștințelor. Având în vedere perioada grea prin care a trecut sistemul de învățământ din întreaga 

lume în primăvară, au existat multe platforme educaționale care au acordat acces gratuit școlilor și profesorilor. 

Kahoot a fost una dintre ele și am profitat.  

 

 O altă resursă care mi-a plăcut, este puzzlemaker. Am utilizat-o pentru testarea vocabularului în limba 

engleză: am conceput puzzle, pe care apoi l-am trimis copiilor spre a fi rezolvat.  

  

 Așadar, putem spune că, școala online ne testează pe noi, cadrele didactice în permanență: având în vedere 

faptul că ora este redusă, trebuie să selectăm cu atenție informația pe care o predăm copiilor pentru a eficientiza 

procesul de învățare. Programa școlară, este stufoasă pe alocuri, iar acum, mai mult ca niciodată, este necesar să 

găsim soluții de eficientizare a predării. 

Am preferat, în anumite situații să ofer o fișă cu lecția sintetizată de mine, pentru a ușura înțelegerea ei, 

dar și pentru a scurta timpul de predare. De exemplu, dacă în manualul de engleză, gradele de comparație ale 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
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adjectivului sunt prezentate în decursul a 5-6 pagini, am trimis o fișă de lucru cu teoria simplificată și apoi am 

lucrat exercițiile pentru fixarea noilor cunoștințe. 

 

Partea extrem de dificilă, mi se pare a fi testarea și notarea. Astfel am utilizat fie teste realizate de mine, 

fie teste de evaluare recapitulative care se pliază la ceea ce am studiat cu elevii în decursul unei perioade. De 

asemenea am utilizat și test de ascultare care s-a desfășurat în timp real, on-line. Elevii au ascultat exerciții, au 

scris rezolvarea și au trimis-o pe google classroom.  

Prezentarea unor proiecte în limba engleză, a fost de asemenea o metodă de a testa cunoștințele dobândite. Însă, 

pentru că am simțit că o notare 100% eficientă și justă, nu este totuși posibilă în această perioada, am combinat 

diversele punctaje obținute la mai multe teste/proiecte și am făcut o medie, pe care, apoi am trecut-o în catalog 

ca și notă finală. 

 Așadar, în concluzie, pot spune, că prefer școala fizică în detrimentul celei din online, dar, pe de altă parte, 

consider că prin școala online, avem ocazia, atât noi, cât și elevii noștii să ne perfecționăm în utilizarea metodelor 

sincrone și asincrone de care dispunem. Este o reală provocare pentru ambele taberi, dar, cu răbdare, multă muncă, 

perseverență, pot să existe rezultate frumoase. De asemenea, un rol foarte important în progres, în această 

perioadă, îl au, fără doar și poate, și părinții, care au rolul de a supraveghea mai îndeaproape munca elevilor noștri. 

O bună colaborare între școală-părinte-elev, este zilele acestea, cheia unui proces instructiv educativ eficient și 

benefic pentru copii. 

În final, scopul ambelor părți este de a asigura o educație de calitate, indiferent de condițiile de care 

dispunem.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

Revista electronică Rădăcini NR. 2/2021 

 pag. 24 

JOCUL ÎN ACTIVITᾸṬILE EXTRAṢCOLARE LA PREṢCOLARI 

 

Prof. Bratu Ioana Mihaela 

G.P.P. ,,Fantezia” Costeṣti, Argeṣ 

 

Jocul didactic este o formă de activitate distractivă şi accesibilă copilului, prin care se realizează o bună 

parte din sarcinile instructiv-educative în instituţiile preşcolare. 

Cunoscând rolul şi importanţa grădiniţei în formarea şi dezvoltarea copilului preşcolar, ca parte integrată 

a învăţământului românesc, consider necesar că obiectivul prioritar (pregătirea copilului pentru şcoală) să fie o 

preocupare a tuturor educatoarelor, pentru a crea o continuitate perfectă între cele două trepte de învăţământ. 

Experienţa acumulată până acum a dovedit cu prisosinţă că prin existenţa grădiniţei, învăţământul primar 

a avut de câştigat. Oricât s-ar ocupa o familie de copilul preşcolar, s-a constatat că acesta se integrează mai greu 

în activitatea şcolară decât cel care a urmat grădiniţa. Prin jocul didactic am căutat să intensific procesul formării 

deprinderilor de activitate intelectuală, de adaptare a copilului la viaţa de colectiv, la lărgirea relaţiilor dintre copii, 

la conştientizarea normelor de comportare, date fiind regulile impuse de joc ce trebuie respectate. 

În cadrul jocului didactic copilul învaţă, îşi exersează facultăţile mintale, se deprinde să lucreze individual 

sau să coopereze cu alţi copii, depune un efort voluntar, câştigă încredere în sine, rezolvă conflictul între ceea ce 

doreşte şi ceea ce poate. În cadrul jocurilor didactice, copiii trebuie stimulaţi să reflecte o activitate creatoare în 

scopuri pozitive bazate pe cunoştinţele predate în activităţile anterioare.  

Jocurile didactice exercită o influenţă asupra dezvoltării psihice contribuind la dezvoltarea intelectuală, la 

educarea spiritului de observaţie, a imaginaţiei creatoare, a gândirii şi limbajului, deprinzându-i pe copii cu o 

muncă intelectuală independentă necesară în şcoală. 

             Prin folosirea jocul didactic se intensifică procesul formării deprinderilor de activitate intelectuală, de 

adaptare a copilului la viaţa de colectiv, de  lărgire a relaţiilor dintre copii, de conştientizare a normelor de 

comportare, date fiind regulile impuse de joc ce trebuie respectate. În cadrul jocului didactic copilul învaţă, îşi 

exersează facultăţile mintale, se deprinde să lucreze individual sau să coopereze cu alţi copii, depune  un efort 

voluntar, câştigă încredere în sine, rezolvă conflictul între ceea ce doreşte şi ceea ce poate . 

Prin respectarea regulilor de joc se educă la copii simţul de răspundere, onestitate, comportament şi 

atitudini corecte pentru a nu intra în conflict cu colectivul.  

 

BIBLIOGRAFIE 

Păiși – Lăzărescu M., ( coord.) , Tudor L., Compendiu de psihologie și pedagogie,  Ed. Pământul, Pitești ,2006 

 Momanu, M. , Introducere în teoria educaţiei, Ed. Polirom, Bucureşti, 2002 
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METODE ȘI ABORDĂRI DIDACTICE INTERACTIVE 

Prof. Daniela Ghițulescu 

Liceul Tehnologic Costești, jud. Argeș 

 

Ultimul an ne-a pus pe toți în fața unei situații noi, dificile, dar nu imposibil de gestionat, situație care 

ne-a provocat pe toți să experimentăm și să învățăm lucruri noi, moderne, care au devenit parte integrantă a 

activității didactice. 

În urma unui proiect european, am participat la două cursuri de formare unde am abordat și experimentat 

lucrul online în activitatea de predare-învățare. Printre aplicațiile folosite sunt și cele pe care le-am menționat în 

continuare. 

Kahoot este o platformă gratuită de învățare prin jocuri denumită și un playstation pentru educație. Este 

un joc educativ care are mai multe posibilități de folosire: itemi cu alegere multiplă, quiz, discuție sau studiu. 

Cerințele sunt proiectate în fața clasei și elevii trebuie să răspundă folosindu-se de telefonul mobil, după ce s-au 

conectat cu un cod generat de aplicație și transmis de profesor. Profesorul creează testul în aplicație, alege dacă 

vrea să îl publice sau nu, adaugă o descriere a testului și o imagine de copertă sau un filmuleț de introducere. 

Poate fi folosit pentru a introduce o nouă temă, pentru a evalua, pentru a iniția discuții – te poți opri la fiecare 

întrebare și discuta variantele oferite -, poți oferi elevilor posibilitatea de a crea ei un test în aplicație. Kahoot.it 

Mentimeter este o combinație între power-point și Kahoot. Poate fi folosită la clasă pentru diversificarea 

activităților. Cu ajutorul acestei aplicații poți face prezentări interesante, având la dispoziție mai multe tipuri de 

pagini, iar în interiorul acestor prezentări poți introduce întrebări adresate elevilor, poți introduce chenare, 

chestionare de opinie. Este o aplicație interactivă, care îi implică și pe elevi, solicitându-le atenția. De asemenea, 

poate fi folosită și de către elevi, atunci când au de făcut un proiect, atunci când au de recapitulat un concept. Ei 

pot realiza prezentări cu ajutorul acestei aplicații pentru a recapitula un capitol sau un concept. Este o aplicație 

foarte interesantă care îți permite să diversifici prezentările, introducând poze și elemente noi. După realizarea 

prezentării, aceasta poate fi descărcată, distribuită, redată sau adăugată la dosarul personal din cadrul aplicației.  

Pow Toon este o aplicație care îți permite să faci filmulețe cu animații antrenante și prezentări captivante. 

În cadrul aplicației poți alege stilul dorit, poți adăuga scene, text, personaje, forme, sunet, media, se poate schimba 

durata fiecărei pagini, se poate înregistra voce, poți adăuga efecte sau linkuri, poți previzualiza filmulețul creat și 

apoi se poate trimite. Există o aplicație Pow Toon care poate fi folosită de profesori și o alta care pate fi folosită 

de elevi. Acest program este bazat pe sistemul cloud și este gratuit. Această aplicație poate fi folosită la oră ca 

temă pentru acasă sau chiar proiect pentru o perioadă mai lungă de timp, atunci când le cerem elevilor să explice 

un concept sau să facă o recenzie. Este o aplicație interesantă dar care funcționează foarte greu, timpul de creare 

al filmului fiind prelungit de modul greu de încărcare și funcționare a aplicației. 
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Magisto este o aplicație care ne permite să facem un video din doar 3 click-uri. Astfel, cu ajutorul lui 

Magisto, transformăm în mod magic filmulețele și pozele noastre într-un video interesant și antrenant. Aplicația 

ne permite să transformăm un video într-un instantaneu, să ne alegem filmulețe și poze, stilul pe care îl dorim și 

sunetul de fundal. Se poate folosi atât pe mobil cât și pe laptop/computer. Versiunea gratuită ne permite să folosim 

până la 10 poze, 10 filmulețe și 1.15 minute. O putem folosi în clasă pentru a atrage atenția elevilor, pentru a îi 

antrena sau dezmorți. Putem introduce o lecție nouă sau putem recapitula sau obține feedback folosind această 

aplicație. Este interesantă și pentru a realiza o temă sau un miniproiect. Filmulețele obținute cu Magisto pot fi 

încărcate pe website sau folosite în alte aplicații precum Kahoot. 

Lensoo create sau tabla interactivă virtuală este o aplicație ce poate fi folosită doar pe telefonul mobil 

sau tabletă. Această aplicație transformă aceste dispozitive într-o tablă interactivă virtuală care ne permite să 

înregistrăm voce, să scriem sau să desenăm în același timp. Filmele și lecțiile create în acest fel pot fi trimise pe 

email, Facebook, Twitter, Linkedln, whatsapp. Versiunea gratuită are anumite limitări precum timpul de maxim 

15 minute pentru fiecare filmuleț, dar în schimb îți dă acces la filmulețele create de alții pe care le poți folosi în 

clasă sau ca punct de inspirație. În cazul în care vrei să înregistrezi o lecție întreagă, poți realiza mai multe 

filmulețe și prezenta succesiv. Avantajul adus de această aplicație este că poți folosi multimedia în clasă și poate 

fi utilizată pentru a realiza o temă sau un proiect. Filmulețele realizate pot fi încărcate pe website și astfel utilizate 

pentru învățarea la distanță sau pot fi folosite în alte aplicații- Kahoot. 

Socrative este o aplicație pentru antrenarea și implicarea clasei. Este o platformă care permite formularea 

de întrebări eficiente și primirea răspunsurilor în timp real, măsurând în acest fel nivelul de înțelegere al lecției. 

Permite evaluarea rapidă a elevilor cu ajutorul activităților pregătite anterior sau pe moment pentru a îți face o 

idee despre cât de mult știu elevii. Poate fi folosită pe orice fel de dispozitiv și se potrivește foarte bine pentru 

monitorizarea învățării într-un mod rapid și distractiv. Rezultatele obținute de elevi pot fi văzute în timp real, pot 

fi salvate prin trimitere pe email sau transferare pe Google Drive, poți da instrucțiuni în timp real pentru a ghida 

elevii spre pașii care trebuie urmați. Socrative poate fi folosită pentru a recapitula un concept, pentru a monitoriza 

învățarea și a oferi feedback imediat, pentru a ajuta elevii să își identifice punctele tari și lipsurile și să identifice 

părțile unde mai trebuie să exerseze, pentru a recapitula o lecție. Elevii pot recapitula rapid sau da feedback despre 

o lecție nouă, sunt interesați și le crește stima de sine, interacționează cu colegii și profesorii lor, se dezvoltă un 

spirit de competiție benefică lor și se bucură de un stil de predare și evaluare modern prin intermediul tehnologiei. 

Este ideală pentru lansarea de teste atât pentru evaluare cât și pentru obținerea de feedback rapid, antrenează elevii 

într-un mod pozitiv, poate fi punctul de plecare pentru introducerea a unei noi lecții, după care profesorul să 

prezinte noul conținut. 

TED (Technology, Entertainment, Design) a apărut în 1984 ca un set de conferințe organizate sub 

sloganul de Idei ce merită răspândite și a cuprins conferințe pe o varietate mare de subiecte din toate domeniile. 
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Începând cu anul 2006, aceste conferințe au fost făcute publice online. Ted Ed permite folosirea acestor filmulețe 

pentru a construi o lecție. Putem adăuga întrebări, resurse adiționale și indicii, putem distribui lecția elevilor și să 

le urmărim progresul. Demersul de a face dintr-un filmuleț o lecție sau măcar o parte de lecție este destul de dificil 

deoarece implică mult timp din partea profesorului. Filmulețul trebuie urmărit cu atenție, trebuie să decizi pentru 

ce anume poate fi folosit și cum ai putea face să profiți la maxim de potențialul lui. Rezultatul este unul foarte 

interesant pentru elevi. Din păcate, dezavantajul acestor filmulețe este faptul că majoritatea sunt în limba engleză, 

așa că nu pot fi folosite de toți profesorii. Pentru profesorii de limbi străine, însă, sunt un suport de bază.  

Ed puzzle este o platformă video pentru profesori și elevi. Permite profesorilor să transforme orice video 

într-o lecție adăugând voce, note audio, întrebări, text sau linkuri. Poate fi folosită ca să introduci un subiect nou 

în clasă sau să recapitulezi, pentru a personaliza învățarea, pentru  a face lecția mai atractivă, pentru a da temă 

sau chiar pentru a îi provoca pe elevi să creeze propria lecție Ted ed. La fel ca la Ted ed, este foarte folositoare 

pentru clasele de limbi străine, avantajul cel mai mare fiind faptul că elevii iau contact direct cu limba nativă, 

vorbită cu accentul și formulele specifice. 

Aceste aplicații reprezintă doar punctual de plecare pentru cunoașterea și stimularea interesului atât 

pentru profesori, cât și pentru elevi. Telefonul mobil, care a devenit o necesitate pentru toată lumea, ne ajută să 

ne desfășurăm activitatea educațională, doar dacă este folosit într-un mod constructiv și inteligent. Activitatea pe 

platforme educaționale este preferată de elevi, aceștia fiind aduși în zona lor de confort care poate fi exploatată în 

interes educațional. 

Surse 

 https://www.powtoon.com/new-dashboard/#/home?toolbarState=default&toolbarWidget=myPowtoons – 

accesat la data de 01.04.2021 

https://www.mentimeter.com/app – accesat la data de 01.04.2021 

https://www.magisto.com/video/mine?prev_path=/video/mine&via=top_menu – accesat la data de 01.04.2021 

http://www.lensoo.com/create – accesat la data de 01.04.2021 

https://create.kahoot.it/?_ga=2.187410474.386573987.1617205958- – accesat la data de 01.04.2021 

152954527.1607449588&deviceId=d48b377a-763e-4998-9730-48613b833b2cR&sessionId=1617259631548 – 

accesat la data de 01.04.2021 

https://b.socrative.com/teacher/#launch – accesat la data de 01.04.2021 

https://www.ted.com/ – accesat la data de 01.04.2021 

https://edpuzzle.com/content – accesat la data de 01.04.2021 

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

 

 

INCLUZIUNEA- STRATEGII PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI SCOLAR 
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Prof. Spirea Loredana Petruta,  

G.P.P. Fantezia Costesti, jud. Argeș 

 

Educaţia incluzivă ca reper a unei educaţii 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. O strategie de dezvoltare a programelor grădiniţei pe dimensiunile educaţiei incluzive este 

propusă de cercetătorii din România, E.Vrasmaș și T.Vrasmaș.   

Această strategie se constituie din următorii paşi ce trebuie respectaţi şi parcurşi:  

 Elaborarea unui plan de dezvoltare a grădiniţei în care să se precizeze concret parteneriatul cu familia şi 

comunitatea.  

 Pregătirea educatoarelor, a întregului personal pentru a primi toţi copiii.  

 Pregătirea copiilor pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, a colabora şi a lucra împreună.  

 Asigurarea unui climat primitor şi deschis în grădiniţă, prin organizarea mediului educaţional cât mai eficient 

şi stimulator.  

 Asigurarea unui curriculum flexibil şi deschis, la care să aibă acces şi părinţii.  

 Evaluarea fiecărui copil prin observaţie directă şi indirectă, pentru a asigura participarea lui adecvată la 

activităţile curriculare.  

 Asigurarea accesului tuturor copiilor în programul grădiniţei, dar şi la modificările şi adaptările acestuia.  

 Asigurarea participării tuturor copiilor la întregul program.  

 Asigurarea participării familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor.  

 Asigurarea unei evaluări permanente şi periodice a progreselor pe care le fac toţi copiii, nu numai din punctul 

de vedere al achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al cooperării şi colaborării, al dezvoltării imaginii 

de sine şi încrederii în forţele proprii.  

 Elaborarea unor planuri individualizate, personalizate la copiii care au nevoie de sprijin în anume componente 

ale dezvoltării şi la anumite momente.  

 Ajustări permanente ale curriculum-ului pentru a se adapta la nevoile educative ale copiilor.  

 Schimb permanent de idei, experienţe şi soluţii, între educatoare, între acestea şi directoarea grădiniţei, precum 

şi cu familiile copiilor 

  Educaţia incluzivă se poate sintetiza în următoarele cuvinte de sinteză: Toţi împreună, acceptându-ne şi 

sprijinindu-ne reciproc ! 

„Educaţia incluzivă nu se preocupă numai de copiii cu dizabilităţi sau de găsirea alternativelor la un sistem 

de învățământ segregat şi special. Ea încearcă soluţii şi recomandări şi pentru alte grupuri de copii: copii săraci, 

copii din zone izolate geografic, din grupuri etnice şi lingvistice minoritare, discriminaţi prin sex (fetele în anumite 

zone culturale) etc. Şi aceştia pot găsi un curriculum inadecvat sau predarea demotivantă, pot să se simtă străini 

faţă de cultura şcolii respective, sau nu pot înţelege indicaţiile şi materiile de predare din şcoală, sau pot întâmpina 

multe alte bariere‖. 
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  Altă dimensiune a educaţiei incluzive se leagă de modelul comprehensiv al acesteia.Nu putem vorbi de o 

grupă sau clasă incluzivă sau de un singur educator/profesor care este incluziv. Educaţia incluzivă este o educaţie 

a valorilor globale, a practicilor comune de dezvoltare, a cooperării şi a colaborării. Putem specifica că incluziunea 

valorizează diversitatea şi diferenţele cu respect şi gratitudine căci, cu cât este mai mare diversitatea, cu atât ni se 

îmbogăţeşte capacitatea de a crea noi viziuni asupra vieţii. Această manieră de a înţelege rolul educaţiei devine 

un adevărat antidot pentru profesori, cu privire la rasism, sexism şi cultul abilităţţilor (Educatia incluziva 

identifică diferenţele şi le valorizează ca şi capacităţi, nu ca şi deficienţe sau lipsuri). 

După cum s-a constatat în procesul studierii diferitelor concepte privind educatia incluziva, aceasta este 

un fenomen şi proces complex, care reclamă o abordare sistemică, determinată şi concretizată în cadrul 

managerial, în care se regăsesc autoritățile, instituțiile, structurile şi serviciile cu atribuții în domeniu, dar şi 

specialiştii angajați în cadrul lor. Din această perspectivă, managementul trebuie să fi preocuparea atât a 

sistemelor şi organizațiilor, cât şi a angajaților. Fiecare actor trebuie să aibă o viziune clară asupra rolului şi locului 

său în promovarea educatiei incluzive în raport cu rolurile altor subiecți implicați. Abordarea organizării şi 

funcționării instituției de învățământ general din perspectiva educatiei incluzive, presupune abordarea a cel puțin 

patru aspecte de management: managementul instituțional,managementul organizațional, managementul 

clasei/grupei,managementul suportului educațional 

Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, stilul, ritmul şi specifiul său 

de a se dezvolta.  

Datorită specifiului de dezvoltare, altor factori care inflenţează dezvoltarea, pot apărea/surveni dezechilibre şi 

întîrzieri şi/sau dizabilităţi variate în dezvoltarea copilului. Conform clasifiării UNESCO (1995) cerinţele 

educative speciale sunt: tulburări emoţionale (afective) şi de comportament; tulburări de limbaj; dificultăţi de 

învăţare; intîrzieri/dizabilitate mintală/difiultăţi severe de învăţare; dizabilităţi fizice/neuromotorii; dizabilităţi de 

văz; deficienţe de auz. Această listă se completează cu alte eventuale situaţii de risc pentru:  copiii care cresc în 

medii defavorizate; copiii ce aparţin unor grupuri etnice minoritare; copiii străzii; copiii bolnavi de SIDA; copiii 

cu un comportament deviant Educaţia incluzivă vizează dezvoltarea unei abordări centrate pe copil/ elev, 

recunoscînd că toţi copiii au cerinţe de învăţare diferite şi că învaţă în moduri şi ritmuri diferite.  

Cerinţele educaţionale speciale solicită şcolarizarea adaptată particularităţilor individuale şi/sau 

caracteristice unei deficienţe;  reclamă intervenţie specifică, prin abilitare/reabilitare/recuperare adecvată; impune 

individualizarea demersului educaţional, subliniază importanţa evaluării copilului din perspectivă educaţională 

(în termeni de potenţial de învăţare şi de curriculum) şi a intervenţiei educaţionale specifice, diferenţiate şi 

adaptate particularităţilor individuale.  

Copiii cu cerinţe educative speciale necesită un sprijin suplimentar, activităţi specifice pentru realizarea 

sarcinilor învăţării, care diferă de activităţile şi modul de abordare al majorităţii copiilor. Aceşti copii se confruntă 

cu diferite tipuri de dificultăţi: dificultăţi de deplasare şi mişcare, pentru cei cu dizabilităţi fizice; dificultăţi de 

exprimare, comunicare și orientare în spaţiu, pentru cei cu deficienţe ,  dificultăţi de adaptare la modul de viaţă 

cotidian şi la exigenţele vieţii sociale, pentru copiii cu dizabilităţi mintale; dificultăţi de ordin psihologic și social 

manifestate în bariere psihologice, care apar între persoanele cu şi fără dizabilităţi, ca urmare a dificultăţilor 

întâmpinate în activităţile cotidiene, profesionale sau sociale, precum şi din cauza unor prejudecăţi sau a unor 

reprezentări deformate cu privire la posibilităţile şi activitatea persoanelor cu dizabilităţi. 

În cadrul activităţii cu copiii cu CES, proiectarea curriculară trebuie să ţină seama, în primul rînd, de tipul 

şi gradul deficienţei, şi apoi de posibilităţile instituţiei preşcolare de a asigura ajutorul fiecărui copil în parte. 

Pentru copiii cu CES, curriculum-ul trebuie să aibă următoarele obiective :   
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-să permită copiilor să interacţioneze şi să comunice cu o largă diversitate de persoane;  

-să permită copiilor să-şi exprime preferinţele, să-şi comunice nevoile, să ia decizii în baza alegerii acelor 

opţiuni, după care se conduc sau pe care le respectă ceilalţi oameni;   

-să pregătească copilul pentru şcoală şi viaţa de adult, asigurînd cel mai mare grad de autonomie posibil 

şi să-i sprijine în a stabili relaţii de respect reciproc şi dependenţă unii faţă de ceilalţi;   

-să ducă la creşterea gradului de conştientizare şi înţelegere de către copii a mediului în care trăiesc şi a 

lumii înconjurătoare;   

-să încurajeze copiii să exploreze, să fie curioşi (să cerceteze) şi să caute provocări;   

-să le ofere o gamă largă de experienţe de învăţare în fiecare dintre etapele preşcolare, 

Adaptarea copilului cu CES la condiţiile instituției, la exigențele și rolurile noi, este susținută de un șir de 

strategii coerente și adecvate particularităților de vârstă și individuale de dezvoltare a copilului:  

1. Interacţiunea pozitivă a copilului cu persoana cheie (la sosire copilul să fie salutat, primit, însoţit pe 

parcursul activităţilor de una și aceeași persoană – educatorul, învățătorul, altă persoană);  

2. Asigurarea stării emoționale echilibrate (aprecieri pozitive, stimulare și sprijin în procesul de educație, 

oferirea de ‖bonusuri‖, etc.);  

3. Respectarea consecutivităţii, ritmului activităţilor zilnice de rutină, regimul individual al copilului etc.;  

4. Acceptarea comportamentelor specifice ale copilului (permiteţi-i copilului, la etapa inițială de 

școlarizare, reintegrare, să facă ceea ce îi place foarte mult, oferiți-i sarcini care le poate realiza, încurajați 

independenţa copilului etc.);    

5. Amenajarea spațiului de activitate – stimulativ, sigur, protector, prietenos, adecvat necesităților 

copilului;  

6. Utilizarea materialelor didactice care ar facilita/ușura activitatea de cunoaștere/învățare/ evaluare a 

copilului;  

7. Evitarea evaluărilor cunoștințelor, investigaţiilor, etc., în perioada de adaptare;  

8. Planificarea individuală pentru fiecare copil sau pentru grupuri mici (2-3 copii) a transferului de la o 

activitate la alta;  

9. Amintirea repetată a regulilor de activitate copiilor, înainte de activitate, pe parcursul activității și la 

sfârșitul acesteia; 1 

0. Oferirea posibilităţii de ași schimba locul în grupă/clasă, de a alege cu cine să stea în bancă, să treacă 

de la o activitate la alta etc.;  

11. Ghidarea copilului în procesul de învățare, pregătire a sarcinilor/temelor, oferirea de recompense 

morale și materiale (bonusuri, fișe, dulciuri etc.);  

12. Îndeplinirea unei fișe de adaptare a copilului la grădiniță/școală (evidenţa sferei emoţionale, vorbirii, 

activităţii de învățare/ joc, motricii, relaţiilor cu copii și adulţii, stării de sănătate a copilului etc.);  
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13. Oferirea șanselor de învățare – ajutaţi Copilul să se cunoască pe sine însuși, sprijiniți-l în valorificarea 

la maximum a potenţialului său de dezvoltare.   

14. Colaborarea pedagogului cu părinţii copilului, cu alți pedagogi/specialiști care asistă copilul.  

Planificarea şi organizarea procesului educațional pentru copiii cu CES se realizează în baza principiului 

parteneriatului şi cooperării între toți specialiştii cu atribuții în asistența acestora şi, în mod obligatoriu, cu 

participarea activă a copilului şi implicarea responsabilă a părinților. Determinarea strategiei procesului 

instructiv-educativ pentru copiii cu cerințe educaționale speciale în instruire implică o evidență concretă a 

condițiilor și cauzelor sub influența cărora poate să aibă loc dezvoltarea copilului și formarea capacităților lui de 

a învăța. Realizarea posibilităților potențiale de dezvoltare a psihicului copiilor depinde, pe de o parte, de 

bunăstarea socială generală, de atenția adulților din jur, iar pe de altă parte – de organizarea influenței pedagogice, 

care ia în considerare particularitățile și semnificația formării unor sau altor funcții, capacități și atitudini.  
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Vrăşmaş T., - Învăţământul integrat şi/sau incluziv, Editura S.C. Aramis Print S.R.L., Bucureşti, 2001; 

Vrăşmaş T., - Şcoala şi educaţia pentru toţi, Editura Miniped, Bucureşti, 2004; 

Vrăşmaş, T., Daunt, P., Muşu, I., - “Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale”- 

editată cu sprijinul Reprezentanţei Speciale UNICEF în România, 1996; 

* * * Cartea Albă RENINCO. Integrarea/includerea copiilor cu dizabilităţi – studii şi documente, 
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 Școala Gimnazială Livada,  

Comuna Livada, jud. Arad 

 

În perioada carantinei, sistemul educațional a trebuit să se adapteze unei noi realități, accentuând 

necesitatea investițiilor în tehnologie, resurse, formare, astfel încât fiecare copil să aibă acces la educație, 

necondiționat.  

Să fii părinte în această perioadă înseamnă să faci față nu numai unor schimbări fără precedent-noi toți 

suntem mai conștienți de nevoia noastră de a fii în siguranță, de a ne proteja familia și prietenii- dar și să gestionezi 

altfel activitățile de zi cu zi, atât pentru noi, cât și pentru copiii noștri. Toate în același timp. În realitatea distanțării 

sociale, școala s-a mutat, pentru mulți, în online. Ca părinte mă confrunt cu această realitate în fiecare zi. Ca 

profesor trebuie să înfrunt provocările pe care le întâlnesc. 

Am observat toți cum inițiativa Ministerului Educației, Lecții Online, a declanșat un proces inerent de 

încercări și tatonări. Comutarea pe modul educație de acasă a testat răbdarea, creativitatea și inventivitatea noastră, 

a tuturor. Nu pot să nu mă întreb ce a însemnat acest lucru pentru cei mai vulnerabili părinți. 

Abandonul școlar generează șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de sănătate. Sunt multe motive 

care pot explica de ce unii tineri renunță prea devreme la studii: probleme personale sau familiale, dificultăți de 

învățare sau o situație socioeconomică precară. Alți factori importanți sunt funcționarea sistemului de învățământ, 

atmosfera din școli și relațiile dintre profesori și elevi. 

Întrucât motivele pentru care elevii abandonează învățământul secundar sunt adesea complexe și 

interconectate, politicile de reducere a abandonului școlar trebuie să aibă în vedere o gamă largă de factori și să 

coreleze politica educațională și socială cu activitățile organizațiilor de tineret și cu aspecte legate de sănătate. 

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

nesatisfăcătoare și chiar la abandon școlar. Tranziția între cicluri și tipuri de școli poate reprezenta un moment în 

care se manifestă problemele, dar poate evidenția și simptomele altor chestiuni. În cazul multor tineri, chiar și 

accesul la educație reprezintă o problemă. 

Unul din zece tineri europeni termină o formă de învățământ sau formare fără să dețină competențele și 

calificările considerate actualmente necesare pentru tranziția cu succes către piața muncii și participarea activă la 

societatea contemporană, riscând astfel să ajungă șomeri, să fie excluși social și să devină săraci.  

În altă ordine de idei, există mai multe teorii explicative ale abandonului școlar: perspectiva ecologică, 

teoria individualismului metodologic, perspectiva behaviorismului și perspectiva biologică. 

Sunt două mari atitudini în ceea ce privește abandonul școlar, conform lui Kearney 2008, 451-471: școala 

tradițională plasează întreaga responsabilitate a deciziilor greșite asupra elevului, în contextul absenteismului și 

al rezultatelor școlare slabe, utilizându-se termenul de drop-out, cu o semnificație individuală de ordin educațional 

și cultural, totodată, elevii care renunță la școală sunt văzuți ca fiind expulzați din sistemul de învățământ din 

cauza diverselor experiențe traumatizante de eșec școlar și a emoțiilor negative, fiind utilizat termenul de push-

out. Experiențele școlare negative pot determina anumiți elevi să renunțe la școală, însă nu toți elevii cu astfel de 

experiențe aleg să renunțe. 

Deși ultimii 30 de ani au adus progrese semnificative în ceea ce privește drepturile copiilor, 40% dintre 

copiii României trăiesc încă în sărăcie sau sunt la risc de excluziune socială, unul dintre cele mai ridicate nivele 

din Uniunea Europeană. Dacă ne gândim la legătura strânsă dintre lipsa educației și lipsa de oportunități, scopul 

nostru, ca dascăli, devine acela de a ne asigura că toți copiii merg la școală cât mai mult, învață cât de bine pot, 

având astfel o șansă mai bună să reușească în viață. O mare parte din soluție constă în a acorda acces celor 

vulnerabili la educație incluzivă de calitate. Cum putem, în contextul pandemiei de COVID-19, să dăm acces la 
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educație celor mai vulnerabili copii de la noi din țară? O posibilă soluție este distribuția de tablete și echipamente 

IT și abonamente de date gratuite  pentru a putea participa la orele online, soluție realizabilă cu eforturi europene. 

Trebuie să luăm în calcul și instruirea profesorilor, creșterea capacității lor de a transmite informații și de 

a educa păstrând interesul copiilor de a participa și învăța de acasă. Pentru un act de educație de calitate va fi 

necesară și dezvoltarea de conținut adecvat pentru mediul online și t 

În mediul rural, copiii trăiesc în condiții diferite, de la distanțare naturală și lipsă de conexiune în absența 

rutinelor de tipul mersului la școală, până la locuințe supraaglomerate, unde devine dificil să se concentreze le 

lecții. Aceasta fiind o altă cauza pentru care abandonul școlar poate să crească. 

Pentru a evita o astfel de problemă la clasa mea, acolo unde a fost necesar, am tipărit și am distribuit 

materialele în fiecare gospodărie cu ajutorul poștăriței. Această măsură s-a dovedit a fi eficientă. Nu puteam să 

ignor faptul că, câțiva elevi din clasa mea nu dispun de un echipament IT. Între timp, în școala unde lucrez s-au 

oferit tuturor acestor elevi echipamentele necesare pentru desfășurarea orelor în online. 

Copiii de la noi din școală care fac parte din familii cu mulți frați și surori, au fost cei mai dezavantajați. 

Părinții acestor copii i-au retras din învățământul de stat, înscriindu-i în așa-zisele școli în sistem homeschooling, 

motivând faptul că ei se ocupă, oricum, de copii cât sunt în online. Toate aceste situații fac continuarea educației 

lor tot mai grea. 

De asemenea este foarte important schimbul de practici între profesori, capacitatea acestora de a prelua și 

adapta anumite metode, dar și formarea continuă a cadrelor didactice, cunoașterea unor noi modalități de 

combatere a fenomenului de părăsire timpurie a școlii și de abandon școlar. Această oportunitate mi-a oferit-o 

participarea in cadrul Proiectului Spirit european în educație, Erasmus+. Programul de formare Coaching in 

educational la care am participat și-a propus îmbunătățirea competențelor de lucru ale cadrelor didactice cu elevii 

în vederea reducerii ratei de părăsire timpurie a școlii. În multe cazuri am observat că părăsirea timpurie a școlii 

este rezultatul unui proces de dezangajare progresivă de la educație legat de lipsa de performanță, ale cărei 

rădăcini se află în primii ani. Cercetările arată că statutul socio- economic și nivelul de educație al părinților sunt 

printre cei mai puternici și determinanți factori ai abandonului școlar. 

La nivel de școală, am observat că practicile din clase, atitudinile profesorilor și stilurile de predare 

afectează motivația și angajamentul copiilor față de educație: un climat școlar nefavorabil în ceea ce privește 

dotarea cu echipament corespunzător pentru lecțiile în online, violența și agresiunea. Instruirea școlii din care fac 

parte a fost posibilă. Toate cadrele didactice am participat la curs de formare pentru a înțelege mai bine cum 

trebuie să gândim și să folosim diverse platforme de colaborare, apoi, la rândul nostru, am instruit părinții pentru 

ca aceștia să-i poată ajuta pe copii. Subeducați, unii părinți nu-și pot permite să ofere servicii de calitate în educația 

copiilor lor, care, îi pune pe copii într-un risc mai mare de a părăsi școala. Violența din școală trebuie eliminată 

cât se poate de mult,  fiind una dintre cauzele abandonului școlar. De asemenea, în incinta fiecărei instituții de 

învățământ trebuie să existe mai mulți specialiști, asistenți sociali, psihologi, care au rolul de a identifica elevii 

cu probleme. 

Dacă ne uităm la statistici, ele ne arată că un număr foarte mare de copii ( 40%) nu au participat la școală în timp 

de pandemie. Acest lucru constituie o criză fără precedent. Cred că, pentru a combate acest fenomen este nevoie 

de implementarea unui plan de urgență pentru a recupera pierderile în educație, în special în grupurile vulnerabile, 

care, în anul 2020, au fost educațional din cauza absenței tehnologiilor moderne de comunicare online din familii 

ori școli. Totodată, elaborarea și supunerea spre dezbatere publică a unui plan strategic coerent și bine bugetat 

pentru asigurarea echității în educație, cu prioritate copiilor defavorizați și vulnerabili. De asemenea, deschiderea 

grădinițelor și a școlilor pentru a permite educația față în față, în condiții de siguranță sanitară. Cred că și 

programul Școală după școală este un factor important pentru reducerea abandonului școlar. Astfel, copilul 

învață, își face temele, socializează cu copiii de vârsta lui. 
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În timp ce mulți dintre adulți se gândesc la dezastrul economic pe care îl provoacă restricțiile impuse de 

autorități, puțini se mai gândesc la impactul emoțional și psihic al acestei perioade. Fără să fii un expert, îți dai 

seama că elevii nu pot înțelege foarte bine de ce nu mai pot interacționa cu copiii cum o făceau înainte. Lipsa de 

socializare la școală și în afara ei, cursurile superficiale sau restricțiile de circulație, toate fac rău copiilor la nivel 

mental. În acest context, doi frați din școala noastră au fost retrași din unitate de către părinții lor. Mecanismul la 

care au apelat părinții a fost extrem de simplu. Pe cererea către secretariatul instituției au scris doar atât: 

Restricțiile le afectează copiilor dezvoltarea din punct de vedere emoțional, fizic și psihic. Ceea ce este bine în 

această situație este faptul că părinții nu vor să-și retragă copiii din învățământul de masă pentru totdeauna, doar 

până când lucrurile vor reveni la normal. 

Pentru prevenirea abandonului școlar, chiar și în perioada de pandemie, cadrele didactice trebuie să 

monitorizeze cu atenție absențele elevilor în cadrul orelor de curs. Metodele de predare online, să fie tot mai 

atractive. Să se promoveze cooperarea la clasă astfel încât și elevii cu performanțe școlare modeste să 

experimenteze succesul. Să evităm să construim elite, concomitent cu etichetarea , marginalizarea celor care nu 

aparțin elitei. Sancțiunile trebuie să mențină motivația școlară a elevilor, nota să fie doar o măsură obiectivă a 

performanței și nu o modalitate de sancționare a elevului. Este important să se mențină o legătură strânsă cu 

familia. Întâlnirile online cu părinții s-au dovedit a fi utile. De asemenea, consilierea elevilor vulnerabili și a 

părinților intră în atribuțiile noastre, ca dascăli. 

Abandonul școlar nu este numai o problemă a sistemului de învățământ, ci este o problemă socială, un 

eșec individual cu efecte negative pentru economie și familie. Școala este bună atunci când răspunde cerințelor 

pieței muncii, cerințelor elevului și ale societății.  

Investiția în copii, mai ales a celor vulnerabili, cere o redistribuire a majorității fondurilor acolo unde 

majoritatea beneficiază cel mai mult: educația timpurie și cea obligatorie. Pandemia ne pune la încercare resursele 

imediate, dar ne oferă, în același timp, o oportunitate să investim în copiii noștri. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Kearney, Albano, 2008. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. SUA: 

Clinical Psychology, no.28: 451-471. 

Ministerul Educației și Cercetării. https://www.edu.ro 

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

 

 

 

 

 

 

EDUCAȚIA ÎNCOTRO? METODE DIDACTICE INOVATIVE PENTRU 

PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN ROMÂNIA  

 

https://www.edu.ro/


 

Revista electronică Rădăcini NR. 2/2021 

 pag. 36 

Prof. Marcu Codruța-Alina 
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Parteneriatul școală-familie-comunitate a avut mereu o importanță covărșitoare pentru reușita procesului 

educațional și implicit de devenire a elevului într-o personalitate activă și creatoare corespunzătoare atât 

condițiilor socio-economice prezente și de perpectivă, căt și potențialului său biopsihic individual. 

S-a instalat cumva o criză a educației și o accentuare a fenomenului de abandon școlar, prin degradarea 

relației de colaborare școală-familie-comunitate, un factor care a agravat această criză fiind pandemia începută 

în România în martie 2020; orice modalitate de învățare on-line, din punctul meu de vedere este puțin sau deloc 

productivă; am experimentat un puternic sentiment de neputință când am realizat grădinița online; totuși, o 

optimistă incurabilă fiind, am credința că vom intra în normalitate și în acel moment, ar fi imperativ necesar ca 

școala să fie promovată așa cum e promovat în mass-media orice alt produs căruia i se face publicitate; cum ar 

suna să asociem școala cu un mall educațional? asta cred că îi va motiva altfel pe elevi să participe la procesul 

instructiv-educativ; în timpul unui curs de perfecționare, am învățat că un factor foarte important și care nu a 

fost conștientizat zeci de ani este coeziunea grupului social-clasa de elevi. 

Necesitatea studierii acestui fenomen rezidă în efectele pe care acesta le poate avea asupra grupului. 

Astfel, gradul scăzut de coeziune poate conduce la divizarea grupului în subgrupuri care să afecteze demersul 

activității, sau chiar destrămarea lui, iar coeziunea puternică poate declanșa atât efecte pozitive cât și negative. 

Aspectele pozitive ale unei coeziuni puternice sunt concretizate în sentimente de protecție, unitate, performanță 

crescută. În contrast cu acestea cu cele negative, precum „gândirea de grup”, rezistența la schimbare, 

agresivitate potențială față de factori exteriori, sunt determinate tot de o coeziune puternică; astfel, sunt de 

părere că coeziunea grupului școlar influențează puternic abandonul școlar, în sensul scăderii lui. 

Raportându-ne la perspectiva psihosocială a clasei de elevi, putem afirma că, „principala misiune a 

învățământului este de a aduce individul, fie el copil, tânăr sau adult, în fața produselor cunoașterii umanității, 

în fața adevărului, a științei, în fața culturii și de a face din acestea, în virtutea valorii lor semantice și 

modelatoare, axul fundamental al proiectării personalității, țelul suprem spre care tinde orice sistem 

educațional” (Cerghit, 2002, p. 151). l, educațional ș.a. (Cristea, 2015); sistemul de învățământ este rigid 

construit și din păcate, nu mai răspunde nevoilor și intereselor copiilor; astfel, motivația pentru a veni la școală 

și pentru a învăța a scăzut dramatic. Ce e de făcut? Variabila pe care o putem influența este coeziunea grupului 

și motivația copiilor pentru a învăța printr-o ofertă curriculară atractivă și comercială, după modelul mall-ului, 

așadar, un mall educațional.  

Intervenția educațională prin intermediul materialului didactic în scopul creșterii coeziunii și 

performanței grupului-clasă are în vedere următoarele:  

- Respectarea curriculum-ului școlar pentru toate disciplinele de învățământ; 

 - Organizarea sistemului normativ în vederea integrării regulilor formale;  

- Crearea unei legături directe între sarcinile individuale, colaborative și comune; 

 - Modalități de evaluare a performanței grupului și mai puțin a performanței individuale;  

- Introducerea sarcinii comune ca măsură de creștere a coeziunii grupului școlar; - Oferirea 

recompenselor imediate la nivel de grup;  

- Responsabilizarea grupului pentru propria performanță;  

- Dezvoltarea motivației pentru a crește performanța grupului;  

- Crearea contextelor de conducere democratică a grupului școlar de către liderul formal. 

Clasa de elevi este un grup social cu specific de învățare. Aceasta devine un colectiv în momentul în care 

membrii participă la realizarea unor sarcini comune în vederea atingerii unui obiectiv comun. Modalitatea prin 

care se ajunge la constituirea unui colectiv este facilitarea, de către profesor, a interacțiunilor dintre elevi. 

Interacțiunile vor genera o serie de raporturi de comunicare care vor constitui o ierarhie a status-urilor și 

diferențierea membrilor în grup, sub raportul rolurilor. 



 

Revista electronică Rădăcini NR. 2/2021 

 pag. 37 

La începutul anului școlar, elevii vor fi familiarizați cu materialul didactic și beneficiile pe care aceștia 

le vor avea dacă îl utilizează în sala de clasă. Începem prin prezentarea traseului școlar, pe cicluri de învățământ. 

Materialul didactic va fi prezentat în cadrul formării, în funcție de ciclul de învățământ în care formabilii își 

desfășoară activitatea profesională. Pentru exemplificare, voi utiliza câteva elemente concepute pentru 

învățământul preșcolar. 

 

 

 

 

Indiferent de vârstă, comunicarea este elementul care ne asigură interacțiunile. Interacțiunile sunt sursa 

unor informații care asigură dezvoltarea. Acestea asigură contextul integrării sociale. Integrarea socială 

subliniază nevoia și abilitatea de a aparține unui grup. În cadrul lui, membrii își explorează și își definesc trăirile 

emoționale. Abilitățile de comunicare se dezvoltă treptat, finalitatea constând în imaginea unei persoane 

echilibrate, încrezătoare ș.a. Aceste abilități de comunicare se perfecționează prin experimentarea diferitelor 

mediilor sociale. Unele sunt formale, altele nonformale. Mediul școlar pune la dispoziția copiilor și elevilor o 

serie de activități extrașcolare și extracurriculare care să răspundă intereselor copiilor și care să scadă rata 

abamdonului școlar. 

Cele mai cunoscute scopuri ale activităților extrașcolare sunt următoarele: 

 - Dezvoltarea unor aptitudini speciale; 

-  Antrenarea elevilor în activități cu tematici variate; 

-  Accesul elevilor la conținuturi diversificate;  

- Cultivarea interesului pentru activități artistice;  

- Cultivarea interesului pentru activități socio-culturale; 

-  Dezvoltarea abilităților de integrare în diferite medii sociale; 

-  Descoperirea și fructificarea talentelor 

Activitățile extrașcolare permit elevilor o intercunoaștere diferită decât cea oferită de mediul formal. 

Rolurile din sala de clasă sunt eliminate, lipsa conținuturilor școlare îi plasează pe poziții de egalitate, iar 

acțiunile întreprinse surprind competențele sociale. Acest aspect îi poate favoriza pe elevii care simt anxietatea 

rezolvării sarcinilor școlare. De asemenea, percepția timpului petrecut împreună este diferită de cea petrecută 

în mediul școlar. 
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Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare :  

- înglobează activități organizate de instituțiile școlare, realizate în incinta sau înafara acestora; 

 - dețin rol complementar activităților de formare din școală și sunt centrate pe specificul activităților 

care vizează dezvoltarea în ansamblu a trăsăturilor de personalitate;  

- cuprind elementele psiho-sociale ale parteneriatului școală-familie-comunitate; - oferă posibilități de 

exprimare și interacțiune diversă; 

Vizionarea unor filme și participarea la spectacole pot constitui surse de informații și punctul de plecare 

pentru familiarizarea cu diferite forme de artă. Prin vizionarea unei piese de teatru, elevilor li se face cunoscută 

o experiență nouă de viață în urma căruia vor dobândi informații, concepte, modele sociale de conduită pe care 

ulterior le vor regăsi în realitatea lor. Este cunoscut faptul că teatrul și jocurile care introduc elemente de teatru 

prezintă o serie de avantaje:diminuează tendința de a-i judeca pe ceilalți, facilitează recunoașterea contribuției 

individuale, stimulează nivelul de incluziune de unde decurge scăderea ratei abandonului școlar și 

absenteismului. 

La nivel aplicativ, din ce în ce mai multe instituții școlare reușesc să îmbine curriculum-ul formal cu 

activitățile extrașcolare, răspunzând astfel la nevoia de a ieși din uniformitate și monotonie, atât la nivel de 

individ / elev / profesor, cât și la nivelul climatului educațional în sens larg.  

Promovarea stării de bine a elevilor merge mână în mână cu creșterea motivației intrinseci cu privire la 

învățare. Aspectele complexe ale educației nu mai sunt încorsetate doar la nivelul instituției școlare și al 

cerințelor din programele disciplinelor. Dinamica schimbărilor rapide și multidimensionale din ariile vieţii 

sociale căreia îi suntem contemporani, atât noi cât și elevii, a echilibrat balanța dintre conținuturi și deprinderi, 

dintre informare și formare. Astăzi, educaţia nu mai gravitează doar în spațiul limitelor și cerințelor locale și 

naţionale, ci este un apanaj al globalității, făcând parte integrantă din peisajul umanității ca ansamblu. 

 Multiculturalitatea și diversitatea au depășit rangul de principii și au ajuns valori inserate activ în 

procesul educațional național. În acest sens, principiul educaţiei continue apare ca un motor dinamic al 

schimbării: aduce schimbarea și, la rândul lui, o promovează; schimbarea trebuie să o promovăm fiecare dintre 

noi pentru a-i sprijini pe elevi să rămână conectați la procesul de învățare, să creștem coeziunea grupului școlar 

pentru creșterea performanței individuale și de grup. 
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Prin activitățile extracurriculare desfășurate în grădiniță se urmărește completarea procesului didactic, 

organizarea rațională și plăcută a timpului liber al copiilor, stimularea şi educarea atenţiei, exersarea atenţiei şi 

mărirea stabilităţii atenţiei, sporirea capacităţii de rezistenţă la efort, stimularea sensibilităţii estetice. 

Activitățile extracurriculare organizate în afara programului propriu-zis   pot avea conținut cultural-artistic 

sau spiritual, conținut sportiv, conținut științific și tehnico-aplicativ, sau pot fi simple activități de joc, de 

participare la viața și activitatea comunității locale. 

În activitățile organizate în mijlocul naturii  preșcolarii se confruntă  cu realitatea printr-o percepere 

activă, investigatoare, prin acțiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul înconjurtăor, a unor zone 

geografice și istorice.  În cadrul activităților în aer liber, preșcolarii își pot forma sentimentul de respect și dragoste 

pentru natură, de ocrotire a speciilor pe cale de dispariție. 

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc de a intui 

și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. Atât activitățile turistice cât și cele de concurs 

contribuie la îmbogățirea și lărgirea vocabularului activ, a socializării și a diverselor conținuturi stimulative.  

Spectacolele, serbările, vizionările (teatrul de păpuși) constituie o altă formă de activitate 

extracurriculară în grădiniță, prin intermediul cărora copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei. Această 

formă de activitate îl pune pe cel mic atât în calitate de actor cât și de spectator în fața unei surse inepuizabile de 

impresii puternice, precum și în faptul că se apeleaza în permanență la afectivitatea copilului.  Viața afectivă la 

vârsta infantilă constituie temeiul viitoarei personalități.  

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiași grădinițe sau între grădinițe diferite dezvoltăm 

dragostea și interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea și personalitatea lor suferind modificări pozitive, 

putând ușor depista tinere talente artistice în vederea cultivării și promovării lor. Concursurile sportive ajută la 

dezvoltarea psiho-motrică a copiilor, cei mici participând cu multă plăcere. 

Copiii, au nevoie de activități de joc, de dans, de sport, de aceea trebuie să se acorde toată atenția unei bune 

organizări a timpului liber al copiilor  îmbinând armonios, munca și învățarea cu distracția și jocul. Jocul este o 

activitate recreativ-instructivă, prilej de activizare şi dezvoltarea a creativităţii şi imaginaţiei. În joc copilul dă 

frâu liber imaginaţiei. Formele creative ale imaginaţiei şi ale memoriei preşcolarului sunt stimulate de joc şi 

fabulaţie, de povestire şi compunere, de activităţi practice şi muzicale, de contactul cu natura şi de activităţile de 

muncă. Copilul dispune nu numai de capacitatea de a se juca şi de a învăţa, ci şi de aceea de a crea.  ,,Fiecare 

individ posedă o doză de creativitate, dar depinde cum o valorifică” .   

El este capabil să obţină produse noi, neobişnuite, originale, chiar dacă acestea sunt noi şi originale doar 

pentru el. Emoţiile şi bucuriile comune, trăite cu prilejul organizării unor astfel de activităţi, contribuie la 

închegarea colectivului, la întărirea relaţiilor de prietenie între copii, la relaxare și bună dispoziție  având 

consecinţe pozitive în disciplinarea copiilor, în adaptarea lor la regimul de grădiniţă, ceea ce demonstrează 

valoarea lor educativă. 

 

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

 

 

PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR PRIN METODA PROIECTULUI 

EDUCAȚIONAL 

 

prof. Odagiu Mira 

 Colegiul Economic 
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Loc. Arad, Jud. Arad 

 

Proiectul realizat la Colegiul Economic Arad, a avut drept scop combaterea abandonului școlar prin 

orientarea elevilor cu risc mare de abandon ( cu rezultate slabe la învățătură, proveniți din familii disfuncționale 

sau monoparentale, cu probleme medicale, cu probleme financiare) spre școala profesională pentru a învăța o 

meserie care să-i ajute să se itegreze în  câmpul muncii, respectiv în societate. 

Principalele obiective au fost: promovarea imaginii școlii în comunitate și atragerea elevilor de gimnaziu, 

combaterea abandonului scolar, stimularea creativităţii elevilor de la învățământul profesional prin activități 

extrașcolare, îmbunătățirea frecvenței elevilor aflați în învățământul profesional și diminuarea numarului de elevi 

cu risc de abandon școlar, realizarea unor parteneriate între firmele private și liceu pentru stabilirea nevoilor de 

pe piața muncii, prijinirea concretă cu burse si premii în bani a elevilor cu risc crescut de abandon școlar. 

Activitățile proiectului au fost: întâlniri cu parinții și elevii pentru prezentarea ofertei școlare și vizitarea 

sălilor de clasă și a laboratoarelor școlare pentru atragerea elevilor la învățământul profesional și evitarea 

abandonului scolar după ciclul gimnazial, un concurs de gătit pe categorii de vârstă la care au participat toți tinerii 

din comunitate, prepararea unor rețete culinare românești din diverse zone ale județului, de către elevii claselor 

de alimentație publică, într-o activitate cu tema : Hai la masă, la Arad!, realizarea unor standuri cu vânzare cu 

produsele gastronomice realizate de elevii colegiului, realizarea unor expoziții cu vânzare cu picturi, desene și 

colaje cu tema ” Hai la noi, nu abandona școala!” și oferirea a trei premii în bani pentru a sprijini trei elevi cu risc 

crescut de abandon școlar. 

Proiectul a fost unul de succes și a atins toate obiectivele propuse, mai ales obiectivul vizând abandonul 

școlar. 

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

 ROLUL DASCĂLILOR ÎN CUNOAŞTEREA ŞI PROMOVAREA METODELOR 

DIDACTICE PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR ÎN ROMÂNIA 

 

Prof. înv. preşcolar Moţi Adina Denisa,  

Grădiniţa P.P. Chişineu Criş, Jud. Arad 

 

 Copilul reprezintă una dintre categoriile de populaţie puternic dezavantajate din societatea românească 

actuală, care a cumulat multe probleme şi riscuri grave pe termen mediu şi lung. Comparativ cu generaţia adultă, 

mai mulţi copii trăiesc în condiţii materiale şi sociale precare.       

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

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

profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studiu început 

 Pentru familiile afectate de sărăcie, lipsa posibilităților de a face față cheltuielilor necesare participării 

școlare expune copiii riscului de abandon școlar. Potrivit  cercetării ”Învățământul gratuit costă”, deși legea 

prevede gratuitatea învățământului public, realitatea ne arată că părinții trebuie să facă față unor cheltuieli strâns 

legate de școlarizarea copiilor lor. Fie că este vorba de uniformă, manuale alternative, rechizite, fondul clasei și 

cel al școlii, transportul spre și dinspre școală sau meditații, costurile „ascunse” ale învățământului reprezintă 

obstacole greu de depășit în calea dreptului la educație al tuturor copiilor, dar mai ales al celor din familii sărace. 
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De asemenea, riscul părăsirii școlii crește și în cazul copiilor ai căror părinți, cu un nivel redus de educație, nu pot 

să îi sprijine pe copii în efectuarea temelor. 

 O povară în plus pentru copiii din comunități defavorizate este dată şi de educația online în contextul 

pandemiei Covid-19. Familiile nu își pot permite achiziționarea unei tablete,pc-uri sau laptopuri pentru fiecare 

copil și, în situația derularii școlii online, acești copiii nu mai au acces la educație. 

 Datele studiului ”Impactul Covid-19 asupra copiilor din România”, realizat de Salvați Copiii România, 

arată că aproape jumătate dintre copiii din România nu au acces la o tabletă sau la un computer, singurele 

dispozitive care pot permite o participare reală la lecțiile online. 

 Închiderea școlilor și organizarea cursurilor online fără dispozitivele necesare și instrumente de evaluare 

a calității procesului de educație sunt factori de risc major de abandon școlar. 

 În concluzie abandonul școlar generează șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de sănătate. Sunt 

multe motive care pot explica de ce unii tineri renunță prea devreme la studii: probleme personale sau familiale, 

dificultăți de învățare sau o situație socio-economică precară. Alți factori importanți sunt funcționarea sistemului 

de învățământ, atmosfera din școli și relațiile dintre profesori și elevi. 
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 METODĂ MODERNĂ APLICATĂ-INTERVIUL SCRIITORULUI 

V.VOICULESCU 

Prof. Sandu Mihaela 

Liceul Tehnologic ,,Al.Vlahuță’’ 

 Podu Turcului, Bacău 

 

    Această metodă presupune jocul de rol. Un elev va intra în rolul scriitorului și un alt elev va intra în pielea 

reporterului care îî va adresa întrebări. 

Reporter: Doamnelor și domnilor, vă prezentăm viziunea despre lume și viață a scriitorului Vasile Voiculescu, 

autorul decorat cu Steaua României și deținătorul Premiului Societății Scriitorilor Români. D-le Voiculescu, vă 

mulțumim pentru acordarea acestui interviu. Dacă îmi permiteți, aș începe prin a vă întreba dacă ați avut 

experiențe spirituale. 

Voiculescu: Când eram încă un copil, am avut certitudinea că am văzut un înger pe cer și că D-zeu mi-a dat 

sarcina de a deveni preot. La vârsta de 5 ani, citisem Viețile Sfinților.  Am urât facultatea de Filosofie  și am 

fost mereu preocupat de libertatea spiritului. Mai târziu, am renunțat la această facultate în favoarea Medicinei, 

cu toate că dragostea de lectură nu a dispărut. 

Reporter: Ce v-a determinat să scrieți literatură? 

https://www.unicef.org/romania
https://www.salvaticopiii.ro/
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Voiculescu: La 18 ani am debutat cu poezia Dorul în revista Convorbiri Literare. Nu aș putea uita anul acesta 

deoarece a fost special pentru mine. Se năștea a doua mea fiică cu soția mea, Maria Mitescu. 

Reporter: Este adevărat că v-ați împrietenit cu A. Vlahuță, al cărui nume îl poartă liceul nostru? 

Voiculescu: Așa este. L-am cunoscut la Bârlad în 1917, aproape de voi. Eram șeful spitalului de răniți și m-am 

împrietenit cu Vlahuță. În casa lui am cunoscut și alți scriitori- pe Nichifor Crainic, I. Valerian.  

Reporter: Ce v-a determinat să scrieți proză fantastică? 

Voiculescu: În 1947 scriam una dintre primele bucăți de proză, Lostrița. Trebuie să recunosc că mereu m-am 

simțit legat matriceal de elemental primordial, apa. Trebuie să recunosc! Pescarul și ființele acvatice sunt 

preferatele mele. Mediul acvatic este mediul simbolic al binelui și al răului. Apa dă naștere și tot ea poate 

mistui. 

Reporter: Priviți iubirea ca pe o pură manifestare instinctuală? 

Voiculescu: Din contră! Iubirea este o modalitate existențială dăruită ființei umane pentru a pătrunde în fluxul 

energiei universale. 

Reporter: Vă mulțumim pentru timpul acordat! În încheiere, ne puteți recita câteva versuri defintorii pentru 

opera și viața dvs.? 

 

Voiculescu: 

E ceasul vechi al dragostei, e seară, 

Şi, dând să intru, stau înfiorat: 

Înaltul plop la porţi m-aşteaptă iară, 

Dar toamna purpurie l-a schimbat 

În galben stâlp pâlpâitor de pară, 

Ce freamătă, de vânturi zbuciumat.. 

 

(LA POARTA PARADISULUI PIERDUT ) 
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FORMAREA COMPETENŢEI DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL 

 

 
Prof. Iacobeanu Loredana Narcisa,  

Colegiul Tehnic „ Anghel Saligny”, Bacău 

 

Prima abilitate de comunicare pe care copii o folosesc în relaţionarea cu cei din jur, încă  de la cele mai 

mici vârste este ascultarea. În procesul de predare-învăţare, deşi ascultarea este primul comportament 

comunicativ, din păcate, interesul acordat dezvoltării unei astfel de competenţe este redus. Este important de ştiut 

că ascultarea este un proces complex de receptare. Complexitatea lui constă în succesiunea de paşi realizaţi de 
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către ascultător, paşi care vizează primirea mesajelor orale, identificarea intenţiei vorbitorului, construirea 

sensului, identificarea şi evaluarea situaţiei de discurs, dar şi o reacţie la mesajele verbale şi non- verbale la care 

vorbitorii sunt expuşi. In ultimul timp, atât psihologii, cât şi profesorii insistă pe o diferenţiere terminologică între 

a auzi şi a asculta. Deşi aparent, cei doi termeni la nivelul simţului comun, par a fi sinonime, în realitate a auzi 

este parte integrantă din procesul ascultării şi se defineşte ca un proces fiziologic care se desfăşoară în trei etape: 

receptarea undelor sonore, perceperea sunetelor la nivelul creierului, o serie de asocieri auditive. Auzul este de 

natură fiziologică şi reprezintă un proces pasiv care se produce şi în momentul somnului, în timp ce ascultarea 

este de natură psihologică, având un caracter dinamic, interactiv, care îi implică în aceeaşi măsură pe cei doi actori 

ai actului comunicaţional, vorbitor şi ascultător. 

Pentru a înţelege complexitatea procesului, de-a lungul timpului s-au emis o serie de teorii şi prezumţii 

legate de maniera de procesare mentală a informaţiei. Bourne, Dominovchi şi Coftus au identificat maniera în 

care este reţinută informaţia, in acest tip de proces fiind implicate memoria  senzorială, de lungă şi scurtă durată. 

Acestui tip de abordare a procesului ascultării îi lipseşte maniera în care se poate explica construirea sensul unui 

mesaj transmis. O abordare din această perspectivă a fost propusă de Johnson şi Laird care susţine că textul auzit 

este reprezentat mental sub forma unor propoziţii, a unor modele mentale sau a unor imagini, ascultătorii 

construind aceste modele mentale în procesul de înţelegere.  

Ceea ce îşi aminteşte ascultătorul este sensul global al textului şi nu propoziţiile care îl compun, informaţia 

implicită fiind, adesea, inclusă în ceea ce reţin oamenii în legătură cu textul respectiv. Procesul de ascultare poate 

fi privit din două perspective: procesarea de la bază spre vârf(buttom-up processing) şi interpretarea de la vârf 

spre bază(top-down interpretation). Pentru a se produce un act de vorbire comprehensibil, este nevoie ca cele 

două tipuri de procesare să existe, iar pe lângă acestea, Aitken consideră importante o serie de abilităţi pe care 

ascultătorul trebuie să le posede: perceperea sunetelor accentuate şi a elementelor de intonaţie, înţelegerea 

vocabularului şi capacitatea de a deduce sensul unor cuvinte necunoscute pe baza contextului, înţelegerea 

modelelor sintactice şi a formelor morfologice caracteristice limbii vorbite, identificarea scopului vorbitorului, 

formularea unor concluzii corecte şi a unor inferenţe valide în prrivinţa situaţiei de comunicare, recunoaşterea 

atitudinii vorbitorului fată de ascultător şi identificarea subiectului dicuţiei. Stephen Krashen propune pentru 

dezvoltarea competenţei de ascultare o serie de condiţii ca: informaţia să aibă sens din punct de vedere 

comunicaţional, informaţia oferită să fie destul de interesantă pentru a capta atenţia elevilor, care sunt elemente 

de noutate pe care le vor întâlni elevii în acest context de ascultare, înţeleg elevii informaţia ascultată şi cum sunt 

ei ajutaţi să o asimileze, cum sunt controlate stresul şi anxietatea. 

Din perspectiva acestor abordări teoretice, cât şi din dorinţa de a acorda o mai mare importanţă dezvoltării 

competenţei de receptare a mesajului oral în orele de limba şi literatura română la adolescenţi, am construit o fişă 

de lucru care urmăreşte dezvoltarea abilităţilor de ascultare globală, cât şi punctuală, exerciţiile fiind construite 

pe baza întrebărilor de tip dual sau care vizau înţelegerea textului. S-a urmărit, de asemeni dezvoltarea unor 

competenţe de tip strategic, pragmatic, lingvistic, plecând de la un text cu conţinut mitologic extras din opera 

„Banchetul” lui Platon. 

 

FIȘA ELEVULUI 

 
 

 



 

Revista electronică Rădăcini NR. 2/2021 

 pag. 44 

                     
 

 

 

Sarcina 1. ( în timpul ascultării) 

Ascultă legenda androginului din” Banchetul” lui Platon şi răspunde în scris la următoarele întrebări: 

 

1.Care sunt personajele pe care le-ai identificat în fragmentul ascultat? 

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

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

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

 

 

2. Când au fiinţat aceste făpturi mitologice? 

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

 

 

3. Care este motivul pentru care Zeus hotărăşte să-i pedepsească pe androgini ? 

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

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

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

 

 

4. Care este soluţia pe care Zeus o găseşte în această situaţie? 

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

 

 

5. Care sunt secvențele importante ale textului? 

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

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

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

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

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

 

6. Cum arătau aceste fiinţe mitologice? 

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

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

 

 

 
 

 

Sarcina 2 ( în timpul ascultării) 

Ascută legenda androginului din „ Banchetul” lui Platon şi decide dacă enunţurile de mai jos sunt adevărate sau 

false 

 

 

1. Cândva, demult, oamenii erau de două feluri ca şi acum, de fel bărbătesc şi de fel femeiesc A/ F 

 

2. Androginul, făptura aceea omenească din vremurile acelea, tinea şi de bărbat şi de femeie, iar forma 

lui era reprezentată de un întreg rotund şi deplin, cu feţele şi cu laturile formând un cerc. A/F 

 

 

3. Capul androginului, situat pe un gât rotund, avea două feţe diferite, care priveau fiecare în spre 

partea ei. A/F 

 

4. Înzestraţi cu o putere uriasă şi cu mândrie nemăsurată, făpturile omeneşti din vremurile acelea au 

îndrăznit să-i înfrunte şi pe zei.  A/F 

 

 

5. Consultându-se Zeus cu ceilalţi zei în legătură cu androginii au hotărât, ne putând să mai tolereze 

trufaşa încumentare, să le trăsnească cum făcuseră cu Giganţii, stârpindu-le neamul  A/F 

 

6. Fiecare jumătate a trupului dintru început al omului, despicat acum  în două a început să tânjească 

după cealaltă şi îmbraţişând-o din dorul de a se retopi într-o singură fiinţă. A/F 
 

 

Mitul androginului, Platon 
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Transcriere ( text ascultat de două ori) 

 

Aristofan: „ Trebuie însă mai întâi să lămurească care este natura omenească şi la ce prefaceri a fost ea supusă. 

Iată, cândva, demult, noi nu eram alcătuiţi cum suntem acum, eram cu totul altfel. În primul rând, oamenii erau 

de trei feluri, nu de două ca acum, de fel bărbătesc şi de fel femeiesc, ci şi de un al treilea fel, care era părtaş la 

firea fiecăruia dintre cele două. Însă din acesta a rămas doar numele, fiinţa lui a pierit din lume. Făptura aceasta 

omenească din vremurile acelea era un bărbat- femeie, un androgin, iar alcătuirea lui, ca şi numele, ţinea şi de 

bărbat şi de femeie. Din el, cum spuneam, a rămas doar numele, iar şi acesta numai ca poreclă de ocară. În al 

doilea rând, cele trei feluri de oameni de pe atunci se înfăţişau, toate trei, ca un întreg deplin şi rotund, cu spatele 

şi cu laturile formând un cerc; aveau patru mâini şi tot atâtea picioare; singurul lor cap, asezat pe un gât rotund, 

avea două feţe întru totul la fel, care priveau fiecare înspre partea ei; patru urechi şi toate celelalte pe măsură. 

Făpturile acestea mergeau, ţinându-se drept şi plutând să se mişte înainte şi înapoi, ca şi noi cei de acum, iar când 

doreau să alerge se foloseau de toate cele opt mădulare ale lor şi se învârteau în cerc, dându-se de-a rostogolul, 

ca nişte saltimbanci care fac roata aruncându-si picioarele în sus şi apoi revenind cu ele pe pământ. Iar felurile 

acestea de oameni erau în număr de trei şi alcătuiţi cum am spus pentru că cel bărbătesc îşi avea obârşia în soare, 

cel femeiesc în pământ,cel bărbătesc-femeiesc, în lună.  Şi tocmai de aceea erau rotunde şi rotitoare aceste făpturi, 

atât ele însele cât şi felul lor de a merge, pentru că semănau cu astrele care le zămisliseră. Şi erau înzestrate cu o 

putere uriaşă, iar mândria lor era nemăsurată, astfel s-au încumetat să-i înfrunte până şi pe zei. Văzând aceasta, 

Zeus şi ceilalţi zei au stat la sfat, să hotărască ce este de făcut cu făpturile acelea. Şi erau foarte descumpăniţi: pe 

de o parte nu puteau nici să le omoare, nici să le trăsnească, cum făcuseră cu Giganţii, stârpindu-le neamul( pentru 

că astfel, ar fi trebuit să se lipsească de cinstirea şi de jertfele pe care ei le aduceau), iar pe de altă parte nici nu 

mai puteau să le mai rabde trufaşa încumetare. Zeus, după o lungă şi grea gândire, a spus: Cred că am găsit un 

mijloc care, păstrând seminţia oamenilor, dar slăbind-o, să pună capăt deşănţării lor. Chiar acum o sa-i tai în două 

pe fiecare dintre ei, şi în felul acesta vor deveni mai slabi şi totodată, sporindu-le numărul, ne vor fi nouă mai de 

folos. Vor merge drepţi, pe câte pe două picioare. Iar dacă, totuşi nu se vor potoli, şi vor stărui în trufia lor, o să-

i mai tai încă o dată în două, ca să nu mai poată merge decât sărind într-un picior. Şi după ce a vorbit aşa, i-a tăiat 

pe oameni în două, aşa cum se taie nişte fructe de sorb, ca să le pui la uscat, sau nişte ouă fierte, cu un fir de păr. 

Apoi, i-a poruncit lui Apolon ca tuturor celor astfel despicaţi să le întoarcă faţa şi jumătate de gât în partea tăieturii, 

pentru ca oamenii, având mereu sub ochi dovada despicării, să se poarte mai cu măsură. 

 Şi astfel, trupul dintr-un început al omului fiind despicat in două părţi, fiecare jumătate a început să 

tânjească după cealaltă şi să se împreuneze cu ea: cuprinzându-se cu braţele şi ţinându-se strâns împletite din 

dorul de a se retopi într-o singură fiinţă, începuseră să piară de foame şi, îndeobşte, de neputinţa de a mai face 

orice altceva, pentru că niciuna nu voia să facă nimic fără cealaltă.” ( Mitul androginului, Platon, “Banchetul”,  

2013) 
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PROIECT EDUCAȚIONAL –REVELAȚIA ARTEI LA ȘCOALA GIMNAZIALǍ 

SASCUT-o secvență din proiect 

 

 Prof. Comorașu Aura 

Școala Gimnazialǎ Sascut, Bacǎu 

A R G U M E N T 

 

        Misiunea educativă a literaturii, aceea de „artă a cuvântului”, este unanim recunoscută datorită 

multiplelor ei valenţe estetice, morale, intelectuale şi emoţionale. 

        În procesul de receptare a operei literare de către elevii din gimnaziu, performanţele lor în comunicarea orală 

şi scrisă, în înţelegerea şi asimilarea valorilor literare sunt influenţate de modelul de lectură propus de profesor, 

deci de calitatea actului critic efectuat de acesta în ipostaza de mediator între operă şi elevii săi. Este necesar ca 

profesorul să aibă capacitatea de a conduce elevii spre descoperirea semnificaţiilor textelor studiate, a structurii 

şi valorii acestora, a artei scriitorului pentru o mai bună receptare a textelor studiate. 

       Profesorul este intermediarul între elevi şi scriitori, el joacă un rol esenţial de iniţiere a elevilor în 

tainele lecturii.  

      Studierea textului literar în clasele gimnaziale trebuie să se realizeze printr-o manieră complexă, care prevede 

atât comprehensiunea, receptarea, analiza, interpretarea şi aprecierea celor citite, cât şi transferul achiziţiilor 

literar-artistice şi lingvistic-comunicative în situaţii noi, desprinse din viaţa de zi cu zi. 

        Cheia succesului într-o societate democratică este capacitatea de a comunica, de a relaţiona cu semenii tăi.  

         Activităţile extracurriculare sunt cu atât mai recomandabile cu cât vârsta copiilor de preadolescenţă îi face 

mai deschişi la nou şi la diversitate. Acum ei au capacitatea maximă de atractivitate şi angajament în activităţi ce 

le stimulează creativitatea. 

         Tocmai această latură creativă a lor dorim să o dezvoltăm într-un proiect educaţional,în parteneriat 

cu Uniunea Scriitorilor Romani. Mai mult decât orice activităţi, activităţile incluse în domeniul “educaţie 

estetică” (educaţie plastică şi educaţie muzicală), constituie cadrul şi  mijlocul cel mai generos de activare 

şi stimulare a potenţialului creativ. Arta îl pregăteşte pe copil să trăiască în frumuseţe, în armonie, să 

respecte frumosul şi să vibreze în faţa lui.  

     În acest sens, scopul educaţiei literar-artistice este să-i înveţe pe elevi să se orienteze autonom în peisajul 

cultural pe care-l reprezintă opera literară, să ştie a resemnifica permanent faptele de cultură. Influenţa educativă 

a literaturii se realizează prin imaginile artistice ale operei literare, prin limbajul artistic, care, vehiculând idei şi 

sentimente, creează şi atitudini adecvate faţă de valorile estetice. Literatura artistică recreează realitatea în toată 

complexitatea ei, de aceea profesorului de limba şi literatura română îi revine rolul de a educa, de a forma elevul-

cititor. 

       Rolul profesorului de limba şi literatura română constă în apropierea elevului de faţetele estetice ale creaţiei 

artistice, oricare ar fi modul lor de interpretare. 

       Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a recepta valoarea artistică a unei opere literare solicită educarea 

sensibilităţii literare, formarea gustului literar, însuşirea spiritului critic etc., fapt posibil de realizat prin exersare 

în baza textelor artistice. 
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      Este foarte important,anume faptul că literatura, în general, şi textul artistic, în special, presupune o simbioză 

involuntară între elementele componente ale artei, fie ele vizibile sau doar sugerate. De asemenea, cultura literar-

artistică a elevilor poate fi realizată anume prin intermediul textului artistic, unde se împletesc diferite genuri de 

artă, deoarece (subliniem) arta produce frumosul, reflectând o anumită realitate, conferind obiectelor formă; 

cultivă expresia, suscită trăiri estetice etc. 

       Ajungem, aşadar, la concluzia că educaţia literară temeinică presupune înţelegerea operei literare în 

profunzimea ei atât sub raportul mesajului şi al conţinutului de idei şi sentimente, al imaginii artistice, cât şi sub 

aspectul valorilor artistice complexe, din care considerente este necesar de a reda predării literaturii în şcoală 

orientarea pe care o cere contextul preocupărilor moderne, inovative pentru educaţia literar-artistică a elevilor. 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

G R U P   Ţ I N T Ă 

Beneficiari direcţi: Elevi  din clasele a VII-a A, a V-a ,a VI-a A si a VIII-a A 

Beneficiari indirecţi: Părinţii, Şcoala, Uniunea Scriitorilor. 

RESURSE UMANE:         -     elevii claselor V-VIII; profesori de specialitate; parintii copiilor; 

- scriitori contemporani. 

RESURSE MATERIALE: 

-consumabile,albume,aparat de fotografiat,videoproiector,machete, planşe, lucrari de specialitate,calculator etc. 

DURATA: 23 noiembrie 2015 

METODE: dezbaterea,conversația, demonstrația,explicația, etc. 

INIŢIATORI PROIECT: 

Prof. Aura Comoraşu, Limba şi literatura română 

lov7upauris@yahoo.com. 

PARTENERI:  

• Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Bacău 

•  Complexul Muzeal „ Iulian Antonescu” Bacău 

•  Centrul de Documentare şi Informare ”Gheorghe  Apostol”, Sascut 

•  Biblioteca Judeţeana „Costache Sturdza” , Bacău 

 

INVITAŢI: Scriitoarele D-na Tincuţa Horonceanu Bernevic, membra în Uniunea Scriitorilor din România-

Filiala Bacău avand ca invitați pe D-na Viorica Băluţă şi D-na Mirela Bălan. 

ECHIPA DE PROIECT:  

Coordonatorii de proiect: Prof. Comoraşu Aura 

                                           Director,  Prof. Sandu Ionela 
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CADRE DIDACTICE IMPLICATE: 

Dir. Adj. Prof. Stanciu Carmen, Consilier educativ: Prof. Pârvan Anca, Responsabil comisie metodica - Prof. 

Cerbu Gabriela, Prof. Tãbuscã Zînica, Prof. Diaconu Alina, Bibliotecar: Cruceanu Alina. 

S C O P  

Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a recepta valoarea artistică a unei opere literare, educând  sensibilitatea  

literara  si  formand  gustul 

literar prin însuşirea unui  spirit critic. 

 

O B I E C T I V E  S P E C I F I C E: 

• dezvoltarea  gustului pentru lectură;  

• conştientizarea valorii artei şi a manifestărilor ei specifice în diverse medii culturale; 

• conştientizarea rolului împletirii literaturii cu arta plastică şi muzica în formarea lor ca oameni; 

• dobândirea unor comportamente adecvate în diverse situaţii; 

• formarea unei atitudini corespunzatoare valorilor umane; 

• consolidarea cunoştinţelor despre poezia si proza literara contemporana; 

• însuşirea spiritului critic; 

 

ACTIVITATE - ȊNTȂLNIRE CU SCRIITORI CONTEMPORANI  

 

 

 

R E Z U L T A T E   A S T E P T A T E: 

 

- cu sprijinul cadrelor didactice şi a invitatilor,  pe cât posibil: 

• implicare din partea elevilor  şi responsabilitate pentru fiecare temă stabilită;  

• comportament corespunzator situaţiei în care ne aflăm;  
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• relaţionare şi cu altepersoane care colaboreaza cu Uniunea Scriitorilor;  

• îmbogăţirea achiziţiilor în ce priveste cultura generală;  

 

 

 

BUGET:  

Cheltuieli pentru realizarea proiectului (transport Bacau-Sascut, materiale) : variabil 

M E D I A T I Z A R E: 

• prin www.didactic.ro, concursuri nationale si internationale, simpozioane si conferinte internationale 

• corespondenţa cu părinţii; 

• comisii metodice; 

• portofoliul proiectului; 

• expunerea lucrărilor realizate; 

• publicarea în revista şcolii; 

• faceboock 

 

E V A L U A R E: 

• diplome din partea organizatorilor, pentru elevi şi cadre didactice. 

 

Bibliografie: 

• Crenguţa, Oprea, Lăcrămioara, Strategii didactice interactive, Editura Didactică și Pedagogică, București, 

2008, p. 206. 

• Cucoș, Constantin, Psihopedagogie, Editura Polirom, Iași, 1998, p. 159. 

• Neacșu, Ioan, Instruire și învăţare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1999, p. 57. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

http://www.didactic.ro/
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ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 
 

 

                                                                                                                                         Prof. Hele Rodica 

                       Școala Gimnazială ,,Nicolae Popoviciu” 

Beiuș, jud. Bihor 

O provocare a învățământului românesc mai ales în ultimii ani  este abandonul școlar și părăsirea timpurie 

a școlii, fie din cauza problemelor financiare, a rămânerii copiilor în grija bunicilor sau a unor rude, părinții fiind 

plecați în străinătate, indiferența și nepăsarea unora dintre părinți, fie a discriminării, datorită apartenenței la o 

anumită etnie sau a unor cerințe educaționale speciale, fiind încălcat astfel unul dintre drepturile fundamentale 

ale copilului și anume dreptul la educație. Pe lângă aceste cauze mai pot fi și altele, incapacitate copilului de a se 

adapta mediului școlar, știm că unii se adaptează mai greu, stima de sine scăzută și neîncrederea în forțele proprii, 

pe unii îi face să se izoleze, pe când alții manifestă comportamente deviante, pentru a ieși în evidență și a atrage 

atenția.     

Familia are un rol decisiv în dezvoltatea copilului, în depășirea unor bariere,  prin implicarea în viața 

școlii, participarea regulată la ședințele cu părinții, ajutor la teme, activități recreative împreună, comunicarea 

permanentă cu, copilul, însă de multe ori unii părinți dau dovadă de nepăsare, neimplicare și chiar lipsă de 

responsabilitate față de propriul copil.       În aceste condiții, noi 

cadrele didactice suntem puse în fața unei situații, la care trebuie să facem față prin imlicare, determinare și  

empatie. Suntem  nevoiți să ne dezvoltăm competențe necesare în lupta cu abandonul școlar pentru identificare 

elevilor cu risc de abandon școlar și dobândirea unor serii de competențe și deprinderi în vederea atenuări ori 

eliminării fenomenului.       

Noul tip de şcoală, cea incluzivă, trebuie să recunoască diferite cerinţe educaţionale ale copiilor, să 

reacţioneze adecvat la acestea, să asigure o educaţie de calitate pentru toţi. Diferenţele dintre copii sunt 

considerate fireşti, iar şcoala dispune de servicii adecvate care să acţioneze continuu pentru a întâmpina cerinţele 

educaţionale diferite. Cadrele didactice  trebuie să cunoască și să aplice   o multitudine de  metode didactice  și 

instrumente de lucru   care să  țină cont de nevoile de învățare  și de ritmul  fiecărui copil, să-i implice în tot felul 

de activități, să păstreze în permanență legătura cu familia.       În acest sens, atât ca 

profesor, cât și ca diriginte, de-a lungul anilor am implicat copiii în tot felul de activități școlare și extrașcolare, 

care au avut ca scop înțelegerea rolului educației în viața fiecăruia dintre noi, îmbunătățirea abilităților sociale ale 

elevilor și adaptarea copiilor la mediul școlar. Am  derulat mai multe proiecte educative, în care am implicat copii 

din toate mediile sociale. Cu ocazia zilei școlii noastre, care este pe 6 decembrie, am participat cu elevii la 

activitățile desfășurate pregătind scenete și colinde.     

La orele de dirigenție am desfășurat diverse activități, implicând întreaga clasă, în vederea creșterii stimei 

de sine și a integrării în colectivul clasei și în mediul școlar al elevilor, mai puțin implicați, mai puțin interesați 

de școală și învățătură. În Școala altfel am desfășurat diferite activități tot cu acest scop: Ne gândim la viitor!, 

Spune Nu violenței! Spune Nu Abandonului școlar!, Împreună pentru toleranță. 

Cu ocazia sărbătorilor creștine: Paștele, Crăciunul am derulat activități filantropice, în scopul ajutorării 

unor copii aflați în situații mai nefericite, implicând copiii din școală, pentru a-și dezvolta sentimente de 

compasiune, empatie, bunătate față de cei mai puțin norocoși. 

....................................................................................................................................................................... 
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DISCRIMINAREA – UN FACTOR DETERMINANT AL ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar. Cârmaciu Simona Elena 

Școala Gimnazială Merei, Județul Buzău 

 

              Pentru mine, discriminarea părea, în definitoriu, un cuvânt dur, cu o puternică încărcătură negativă, un 

cuvânt ce te duce cu mintea la atâtea situații prezente în viața de zi cu zi. Doar la rostirea acestui cuvânt mă 

duceam cu gândul la situații de abuz emoțional, de stigmatizare pe diferite criterii, altfel spus la un comportament 

lipsit de etică și moralitate.  

              Dacă ar fi să definim termenul discriminare am spune că reprezintă tratarea diferențiată, nefavorabilă a 

unei persoane sau a unei categorii de persoane, pe baza unor criterii legate de etnie, gen, sex, cultură, naționalitate, 

etc. Altfel spus, desconsiderarea unei persoane în fața aleora, pe motive complet obiective (ce nu țin de persoana 

discriminată în sine). 

              Ca și cadru didactic, mă consider o persoană obiectivă, în special în relația cu elevii mei și, pe cât posibil, 

și cu mine însămi. Nu au existat momente în care să percep faptul că manifest o atitudine discriminatorie, asta 

până să pătrund în profunzimea sferei conceptului de discriminare. 

              În aparență, sistemul de învățământ românesc se focusează pe oferirea de șanse egale tuturor elevilor, 

indiferent de mediul din care provin. Acest lucru, se întâmplă, așa cum am menționat, în aparență. Analizând 

activitatea didactică proprie în raport cu modul de manifestare al comportamentelor discriminatorii, am observat 

o imensă ruptură între teoria și practica pedagogică. Egalitatea de șanse în educație nu pare să aibă o valoare 

practică reală. 

              Pentru început, țin să împărtășesc experiența proprie, privind discriminarea și modul în care, înțelegerea 

acestui concept a contribuit la dezvoltarea profesională și, mai ales, personală.  

              Așa cum am menționat, pentru multe persoane, discriminarea reprezintă un concept static, un 

comportament negativ care însă nu ne definește ca și persoane. Odată intrând în profunzimea subiectului, aflăm 

că, defapt, comportamentele discriminatorii sunt pretutindeni în jur. Mai mult, sistemul de învățământ, încă 

„susține” acest tip de comportament prin acceptarea unor discrepanțe razante între obiective și resurse puse la 

dispoziție. 

             Mediul social din care provine copilul contribuie la succesul său școlar, în foarte multe cazuri, cele mai 

concludente fiind cele ale copiilor din medii defavorizate.  În primul rând, elevii din medii defavorizate nu dispun 

de modele de urmat, de cele mai multe ori, părinții acestora fiind neșcolarizați. Nivelul de educație al părinților 

reprezintă un punct de referință care influențează puternic nivelul aspirațiilor educaționale avut pentru copiii lor. 

Altfel spus, părinții cu un grad de școlarizare scăzut nu vor avea „pretenții” ridicate de la copii și poate nu vor 

considera școala o prioritate.Modul în care părinții se raportează la educație în general, va influența performanțele 

școlare ale elevului. 

              Nivelul aspirațiilor este modelat,din păcate, în mare măsură, de nivelul resurselor economice ale familiei. 

În aceste context, atunci când  resursele necesare pentru participarea la educațielipsesc, și aspirațiile educaționale 

sunt limitate. În aceste condiții, mai putem vorbi de egalitate în șanse? 

             Făcând un exercițiu de reflexie, ne imaginăm doi elevi: A și B. A provine dintr-o familie cu situație 

materială medie, mai are un frate. Părinții muncesc și le oferă copiilor condițiile necesare învățării. Mai mult, A 
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este încurajat să învețe și să urmeze cursurile unei facultăți, asemenea părinților. B provine dintr-o familie de 

etnie rromă. Este al treilea dintre cei opt frați și, în cea mai mare parte a zilei are grijă de mezini, în timp ce ceilalți 

frați mai mari își ajută părinții la treburile gospodărești. Părinții lor nu știu să scrie sau să citească, spunându-i 

acestuia să meargă la școală pentru  a nu pierde alocația. 

              Analizând cazul de mai sus, putem să mai vorbim despre egalitate în șanse ? Indiferent de condițiile și 

programele desfășurate în școală, între A și B va exista întotdeauna o diferență de ordin cultural ce, în cele mai 

multe cazuri, nu va fi depășită. (cu toate acestea, există și excepții). 

             Dată fiind situația dificilă prin care trecem în ultima perioadă, această discrepanță generată de nivelul de 

trai al elevilor a fost accentuată. Altfel spus, elevii ce nu au avut acces la mijloacele de comunicare on-line au fost 

lipsiți de accesul la educație. Măsurile au venit abia după o perioadă destul de lungă, cadrele didactice fiind 

nevoite să improvizeze pentru a asigura accesul tuturor elevilor la educație. 

              Apartenența la o anumită clasă socio-culturală are un impact major asupra aspirațiilor educaționale. 

Acest lucru se datorează conștientizării constrângerilor financiare și a costurilor indirecte ale participării la 

educația formală. Familiile sărace au mai degrabă o preferință către alegeri în care riscul de eșec este cât mai mic. 

Temerile familiei de a investi în educație limitează în mare măsură alegerile educaționale, fiind preferate alegerile 

sigure, școlile în care rata de eșec este mai scăzută, chiar dacă nivelul educațional atins va fi unul mai mic, sub 

potențialul copilului. În cele mai multe cazuri, elevii precum A ajung în cazul de abandon școlar,fiind trimiși la 

diverse munci încă de la vărste fragede. 

              Acest tip de discriminare nu ține de noi ci, de factori obiectivi precum mediul din care dindivizii fac 

parte. Cu toate acestea, discriminarea poate fi generată și de factori subiectivi, care includ chiar cadrele didactice. 

            Învățământul românesc este bazat, în mare parte pe competiție. Numeroase cadre didactice grupează elevii 

clasei în: elevi slabi, elevi mediocrii, elevi buni. Se poate ajunge chiar și la gruparea elevilor pe rânduri (în față 

stau elevii buni, în spate cei slabi). Deși la prima vedere nu ne ridică semne de întrebare, această atitudine este 

profund discriminatorie. Elevii ne vor urma exemplul și vor ajunge să îi stigmatizeze pe cei plasați „în spate”.  

            Această grupare a elevilor din considerente cognitive poate avea consecințe negative precum: scăderea 

încrederii în sine, excluderea din grup sau chiar formarea de așa – zise „bisericuțe” în cadrul clasei. 

           Se ajunge astfel la ierarhizarea elevilor în cadrul clsei. Această ierarhizare culminează cu oferirea așa-

ziselor „funcții” de „șef al clasei” sau „responsabil”, funcții oferite elevilor „mai buni”. De asemenea, la finalul 

anului școlar, elevilor li se acordă premii, în funcție de rezultatele obținute. Recompensarea elevului nu  este 

considerat un lucru rău, însă premierea elevilor buni în cadrul unor festivități ar putea să nu aibă un efect pozitiv 

pentru cei mai puțin înzestrați din punct de vedere intelectual. Trebuie să ținem cont de faptul că fiecare individ 

se dezvoltă în ritm propriu, pe paliere diferite, așadar, fiecare elev va avea, la rândul său,  „momentul lui de 

glorie”.       

        Consider discriminatorie compararea elevului în raport cu ceilalți sau cu un obiectiv. Fiecare elev este unic, 

are propriile înclinații, își dezvoltă deprinderi în ritm propriu. Modalitatea cea mai eficientă de măsurare a 

progresului școlar este prin raportare la achizițiile anterioare. 

    Este important să insuflăm școlarului mic încredere, să îi inducem faptul că este valoros, că este capabil să își 

atingă potențialul. Pentru dezvoltarea stimei de sine la copii, e important să le acordăm atenția noastră 

necondiționat, constant. Să-i acceptăm așa cum sunt și să nu-i facem să se simtă frustrați pentru că nu au luat nota 

maximă sau nu au ocupat un loc de frunte la finalul anului școlar. Să-i încurajăm      și chiar să-i lăudăm atunci 

cînd merită. Să evităm a compara un copil cu colegii, deoarece, acest lucru un produce decăt frustrări. 
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MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

 
Prof. înv. primar Irinciuc Anca 

Școala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți 

 

Abandonul şcolar este o problemă socială care se află sub incidenţa unor factori de natură: individuală, 

familială şi socială, de aceea pentru reducerea ratei abandonului şcolar cadrele didactice trebuie să lucreze atât cu 

elevul, cât şi cu familia acestuia. Trebuie deci pornită o campanie de informare şi responsabilizare a părinţilor 

copiilor privind riscul la care se supun în cazul în care copilul nu frecventează şcoala. 

Abandonul şcolar nu va putea fi eradicat în următorii ani, dar ar putea fi diminuat, dacă toţi factorii 

responsabili de acest fenomen şi-ar îndeplini corect şi la timp sarcinile încredinţate. 

Cadrele didactice au un rol important în motivarea elevilor pentru a-şi finaliza studiile obligatorii şi pentru 

a face şcoala mai atractivă. De aceea am prezentat în acest ghid o serie de metode inovative de predare şi învăţare, 

precum şi câteva exemple de bune practici utile celor interesaţi de stoparea acestui fenomen. 

Pentru a face mai atractivă şcoala, învăţământul va trebui simplificat la maximum şi legat de viaţa socială 

în care intră tinerii, după terminarea studiilor, eliminând tot ce este inutil pentru dezvoltarea lor viitoare. 

În acest sens este necesar elaborarea unor strategii de tratare diferenţiată şi individualizată a elevilor aflaţi 

în situaţia de a abandona şcoala. Dar pentru punerea în aplicare a unor astfel de strategii e nevoie de  o bună 

cunoaştere a particularităţii psihologice ale elevilor, pentru a putea fi identificate acele dimensiuni psihologice 

care permit realizarea unor dezvoltări ulterioare ale elevului cu dificultăţi şcolare. Variaţiile mari de ritm 

intelectual şi stil de lucru, de rezistenţă la efortul de durată, de abilităţi comunicaţionale şi nevoi cognitive, 

existente în general între elevi, impun acţiuni de organizare diferenţiată a procesului de predare-învăţare, pe grupe 

de elevi, în care să primeze însă sarcinile individuale de învăţare. Un alt aspect important al activităţii de înlăturare 

a abandonului şcolar îl reprezintă crearea unor situaţii speciale de succes pentru elevii cu dificultăţi şcolare, 

deoarece succesele şi recompensele dezvoltă iniţiativele elevului şi sporesc încrederea acestuia în propriile 

posibilităţi. 

Putem afirma că pentru reducerea abandonului şcolar e necesară o colaborare strânsă între familia elevului 

şi şcoală. Părinţii şi cadrele didactice au impactul cel mai mare asupra copiilor. Tocmai de aceea şi implicarea lor 

în reducerea absenteismului şi părăsirii timpurii a sistemului de educaţie ar trebui să fie mai mare. Este indicat ca 

profesorii (învăţătorii) să desfăşoare activităţi şcolare atrăgătoare împreună cu elevii pentru a face timpul petrecut 

la şcoală plăcut şi pentru a creşte atractivitatea şcolii. 

Măsuri concrete de prevenire şi combatere a abandonului şcolar: 
✓ O primă modalitate presupune apelarea la factorul psihologic. Astfel, primul pas este diagnosticarea cauzelor 

abandonului în cazul fiecărui copil, urmând ca apoi să fie luate măsuri de intervenţie, integrate, specifice fiecărui 

caz (de exemplu consiliere şi sprijin educativ). 

✓ O altă metodă este „educaţia remedială” derulată pe perioada vacanţelor şcolare, în cadrul căreia elevii 

desfăşoară activităţi educative atractive, chiar în ideea de a menţine legătura permanentă cu instituţia şi de a creşte 

atractivitatea şcolii în ochii elevilor. 
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✓ Programele de tip „Şcoala după şcoală” sunt măsuri integrate întreprinse la nivel local în vederea corectării 

disfuncţionalităţilor şcolare în cazul elevilor proveniţi din medii defavorizate. Elevii sunt receptivi la acest gen 

de programe întrucât, pe lângă sprijinul didactic şi de consiliere, ei pot beneficia de o masă caldă pe zi (o parte 

dintre elevi nu au posibilitatea de a consuma în familie hrana necesară unei dezvoltări armonioase). 

✓ Implicaţia mediatorului şcolar în combaterea abandonului 

şcolar este una de succes întrucât, acesta este aproape de elevi şi de părinţi, deopotrivă şi poate semnala 

în timp util eventualele probleme apărute. 

✓ Participarea părinţilor, a şcolii, a elevilor şi a autorităţilor locale la diverse activităţi de informare-formare 

pe teme variate (de exemplu relaţia şcoală – familie, şcoală – comunitate; rolul familiei în asigurarea 

succesului şcolar al copilului), este oportună demersului de estompare a abandonului şcolar. 

✓ Desfăşurarea de activităţi extraşcolare (acţiuni de renovare/ înfrumuseţare a şcolii, concursuri sportive, 

spectacole, vizite la muzee, acţiuni/ concursuri de creaţie artistică, competiţii diverse). 

✓ Nu trebuie neglijat efectul pe care îl pot avea taberele şi excursiile cu colegii, activităţi care, pe lângă 

caracterul educativ şi de socializare, ajută, de asemenea, la cristalizarea sentimentului de apartenenţă la şcoală 

şi, deopotrivă, duc la creşterea atractivităţii unităţii în ochii copiilor. 

✓ Un alt lucru care se poate face este utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoala pentru a preveni 

scăderea încrederii în educaţie. Astfel, intrarea în contact a elevilor în situaţie de risc cu tinerii care au renunţat 

prematur la şcoală pentru a le afla perspectiva curentă despre şcoală, precum şi povestea despre cum a decurs 

viaţa lor post-şcolară, este oportună. 

✓ Monitorizarea îndeaproape a elevilor în situaţie de risc şi intervenţia promptă în cazul în care aceştia lipsesc 

nemotivat de la şcoală. 

Cadrul didactic poate fi promotorul unor programe al căror scop este prevenirea şi combaterea abandonului 

şcolar. 

În acest sens este necesar elaborarea unor strategii de tratare diferenţiată şi individualizată a elevilor aflaţi în 

situaţia de a abandona şcoala. Dar pentru punerea în aplicare a unor astfel de strategii e nevoie însă de o bună 

cunoaştere a particularităţii psihologice ale elevilor, pentru a putea fi identificate acele dimensiuni 

psihologice care permit realizarea unor dezvoltări ulterioare ale elevului cu dificultăţi şcolare. Variaţiile mari 

de ritm intelectual şi stil de lucru, de rezistenţă la efortul de durată, de abilităţi comunicaţionale şi nevoi 

cognitive, existente în general între elevi, impun acţiuni de organizare diferenţiată a procesului de predare-

învăţare, pe grupe de elevi, în care să primeze însă sarcinile individuale de învăţare. 

 

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

 

ROLUL DASCĂLILOR ÎN CUNOAŞTEREA ŞI PROMOVAREA  METODELOR 

DIDACTICE PENTRU PREVENIREA ABANDON 

 
 

 

Profesor Învăţământ Primar Feţanu Luxiţa Rodica 

Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu,, Cluj- Napoca 

 

 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a condiţiilor socio-

economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a comportamentului, de 

ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) factorilor de risc şi de întărire a factorilor 

de protecţie. 
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   Paradigma interacţionistă interpretează abandonul ca pe o consecinţă a interacţiunii dintre caracteristicile 

individuale ale elevilor şi cele ale mediului educaţional, în care include actori sociali precum colegii, profesorii, 

părinţii ş.a.  

Paradigma constrângerii externe afirmă că abandonul şcolar nu este atât un produs al sărăciei, cât un 

produs al presiunii unor factori de mediu pe care individul nu-i poate controla, factori precum starea de sănătate 

sau obligaţiile familiale şi profesionale. 

Fenomenul de părăsire timpurie a școlii predomină în rândul unor grupuri aflate în situație de risc, cum ar 

fi tinerii din comunitățile rurale, tinerii provenind din familii cu venituri modeste, rromi și alte minorități, precum 

și elevii care au repetat cel puțin un an sau care au abandonat școala. Părăsirea timpurie a școlii are implicații 

sociale și economice importante. 

Rolul nostru, al profesorilor este  de a  derula diverse activități strategice pentru prevenirea și diminuarea 

abandonului școlar: conturarea unei strategii coerente pe termen lung și scurt, implicarea în proiecte POSDRU pe 

problematica abandonului școlar, realizarea constantă de studii centrate pe analiza abandonului școlar , 

implementarea unor planuri de măsuri, monitorizarea realizării indicatorilor propuşi, conceperea şi implementarea 

unor programe de măsuri remediale şi analiza rezultatelor finale: 

1. Includerea Strategiei de prevenire a abandonului şcolar ca ţintă prioritară în Planul 

managerial; 

 

2. Constituirea comisiei de prevenire a abandonului şcolar la nivelul  unităţii de învăţământ 

preuniversitar; 

           3. Realizarea, prin instituţiile abilitate (C.J.R.A.E./ C.J.A.P.P.), a unor studii şi cercetări 

anuale; 

 

4. Consilierea managerială a unităţilor de învăţământ pentru întocmirea unor planuri operaţionale de 

prevenire şi reducere a abandonului şcolar; 

 

5.Atragerea programelor de sprijin financiar prin burse oferite de persoane fizice sau juridice („Şanse 

egale pentru elevii din mediul rural” ); 

 

6.Diseminarea exemplelor de bune practici în prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar ale 

unităţilor de învăţământ la nivelul judeţului prin intermediul activităţilor metodice, a ghidurilor 

metodologice şi a altor materiale de prezentare, promovare sau diseminare: 

 Formarea părinților pentru conștientizarea rolului de beneficiari indirecți ai educației: 

 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor 

 Extinderea în mediul rural a proiectelor educaționale de tip,, Școala părinților”. 

.......................................................................................................................................................... 
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ROLUL DASCĂLULUI ÎN PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOALR 

 
 

Profesor, Lucaciu Adriana-Livia 

Școala Gimnazială “Liviu Rebreanu” 

Localitatea Cluj-Napoca 

Județul Cluj 

 

 

 

Abandonul şcolar apare ca o consecinţă a eşecului familial, social sau şcolar, în urma unei decizii 

individuale, prin constrângeri exterioare sau datorită procesului de respingere reciprocă dintre elev şi şcoală, 

având consecinţe extreme de grave, mergând de la incapacitatea adaptării în societate, până la angajarea în acţiuni 

negative, violente, nepotrivite, îndreptate împotriva propriei persoane, a familiei sau a societăţii în care trăiește 

copilul. 

Consilierea este o metodă de prevenire a abandonului școlar și reprezintă o activitate prin care se urmăreşte 

sugerarea unui mod de a proceda sau a modului de comportare ce trebuie să fie adoptat de o persoană consiliată 

într-o situaţie dată sau, în general, în viaţă şi în activitatea sa cotidiană. În cadrul grupurilor şcolare, consilierea 

reprezintă o formă particulară de interacţiune şi influenţare , care contribuie la sprijinirea elevilor în rezolvarea 

problemelor cu care aceștia se confruntă, precum şi la omogenizarea şi dezvoltarea clasei de elevi ca fiind un grup 

educaţional. 

În sens larg, consilierea şcolară reprezintă un întreg proces  de acordare a asistenţei psihopedagogice 

pentru elevi şi pentru celelalte persoane implicate în procesul educaţional (profesori, părinţi, 

tutori). Rolul consilierii presupune prevenirea situaţiilor de criză personal şi educaţională a elevilor. Consilierea 

şcolară se axează pe unitatea dintre familie- copil- şcoală, în vederea desfăşurării unei educaţii cât mai eficiente 

şi a dezvoltării optime a personalităţii copilului. 

 Cadrul didactic, în ipostaza sa de consilier, poate să abordeze cu succes consilierea educativă, care implică 

şi elementele de consiliere vocaţională, dar nu se poate substitui specialistul (psihologul) care posedă 

competenţele necesare pentru rezolvarea situaţiilor specifice în care se află elevul. 

Pentru a putea reduce numărul de abandonuri şcolare, este recomandat să se identifice şi să se studieze 

câteva cauze: 

▪ Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  sărăcie şi   lipsa oportunităților de succes socio-

profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevi renunță în primii ani de școală, rămânând să 

dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind cu ziua la oamenii mai avuți din satele din care 

fac parte. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin alocarea unor fonduri spre şcolile din asemenea zone, prin asigurarea unei 

infrastructuri  care să  asigure  transportul  elevilor,  dar şi prin asigurarea de hrană pentru  elevii  care au domiciliul 

la distanțe mai mari de şcoală. 

▪ Cultura de unde provin elevii – 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 pe care o are familiei în raport cu şcoala. Există şi 

cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme 

principale de manifestare a deviaţiei şcolare se pot aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi 

comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, 

toxicomania, suicidal și copiatul.  

▪ Climatul familial are un rol decisiv în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de familie, 

consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, mult prea permisiv, divergența metodelor educative 
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şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva 

aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

▪ Factorii  de natură  educațională:  insubordonarea  față de normele şi  regulile şcolare, chiulul, 

absenteismul, repetenția, motivația şi interesele slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi 

relaționare, competențe profesionale) au, de asemenea, un rol important în apariția fenomenului de abandon 

şcolar. 

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

dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi 

necuvenite, 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 să chiulească de la şcoală. 

Un alt element important în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programe 

educative, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de 

adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la școală, fiecare poate avea  un   loc, un statut, un rol  şi  o 

valoare, fapt ce îi  determină să iubească mediul şcolar.  Evaluarea pe care o poate face profesorul se referă la 

competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Atât predarea, cât și evaluarea trebuie realizate 

diferențiat. 

 Dascălul trebuie să plece de la ideea 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. 

Pentru ca școala să poată oferi un real ajutor copiilor cu risc de abandon, este necesar să se ofere: ▪ asistență 

psihopedagogică individuală cadrelor didactice care solicită acest lucru, axată pe informarea și documentarea pe 

teme precum: cunoaşterea elevilor; adaptarea elevilor la mediul şcolar; ▪ disponibilitate în adaptarea şcolii la  

necesităţile elevilor și optimizarea relaţiei şcoală – elevi – părinţi;  

▪ colaborarea cu direcțiunea şcolii în desfășurarea de activități specifice problematicii abandonului şcolar; 

 ▪ desfășurarea unor cursuri de formare pe problematica abandonului şcolar, adresate tuturor cadrelor didactice. 
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Metoda actractivă și modernă utilizată  în activitățile de învățare 
 

 

Prof . Mărginean Ramona Maria 

Grădinița P.P. Arici Pogonici  

Loc. Gherla , Jud. Cluj 

 

 

 Metoda ”flipedclassroom” este o metodă modernă utilizată în educație. De obicei, aceasta presupune (re-

)crearea conținuturilor în format digital, ca pagină/ aplicație web sau ca videoclip online. Strategia facilitează 

minimalizarea timpului alocat predării și maximizarea timpului necesar interactiunii cu elevii.  
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Metoda „flip classroom” se referă la inversarea activităţilor de învăţare la şcoală.  

 Metoda Clasa Inversată trece la un alt nivel de învăţare, mult mai accesibil. Această metodă este în opoziţie 

cu cea tradiţională şi îşi are originile încă din anii 1998. Ea este o metodă modernă, centrată pe elev, care 

presupune crearea conţinuturilor în format digital, ca pagină/ aplicaţie web sau ca videoclip online. 

 Strategia facilitează minimalizarea timpului alocat predării şi maximizarea timpului necesar interacţiunii 

cu elevii. Predarea noţiunilor de bază se face acasă şi nu în sala de clasă. ”Tema” de acasă a elevilor constă în 

angajarea lor motivată, cu eforturi proprii creative, în procesul cunoaşterii, iar temele date clasic pentru aplicarea 

şi consolidarea conţinuturilor se efectuează în activitatea colaborativă din sala de clasă. Elevii câştigă controlul 

asupra procesului de învăţare prin studierea materialelor de curs în afara clasei, folosind lecturi, cursuri video. 

 „Flipped Classroom” sau clasa inversată este o metodă modernă,  menită să activizeze rolul elevului prin 

parcugerea unui material acasă şi experimentarea acestuia în sala de clasă sub îndrumarea profesorului. 

 Pentru reuşita proiectării unei lecţii este necesară respectarea unor etape, cum ar fi: transmiterea 

materialelor înainte de lecţie, desfăşurarea activităţilor în sala de clasă şi alte activităţi după lecţie. Profesorul vine 

în întâmpinarea nevoilor elevilor şi apelează la noua tehnologie, smartphone, tabletă, laptop, pentru a propune o 

abordare creativă a materiei de studiat. În acest context profesorul nu mai este transmiţătorul de informaţii, ci un 

bun moderator şi ghid al elevilor, un manager al clasei, un adevărat mentor. 

 Acest model se bazează pe teoria învăţării cognitive şi a constructivismului. În cazul elevilor trebuie să 

aibă un cont G-mail pentru o comunicare facilă cu profesorul (spre exemplu pentru Google Classroom), să 

cunoască şi să folosească motorul de căutare Google Chrome. Elevii vizionează materialele acasă (Power Point, 

You Tube, texte, etc), iar la şcoală discută, colaborează în echipe sau perechi, rezolvă aplicaţiile practice sau alocă 

timp pentru realizarea unui proiect. 

 În situaţiile în care elevii rămân în urmă pot relua conţinuturile oricând online. Spre deosebire de lecţia 

tradiţională, timpul alocat elevilor acasă pentru studiu este mai scurt. Avantajele metodei “Flipped Classroom”: 

• elevii nu mai sunt nevoiţi să înveţe cu aceiaşi rapiditate; 

• elevii pot să repete părţi ale prezentării pe care nu le-au înţeles cu uşurinţă de prima dată; 

• elevii pot pregăti întrebări pentru profesori care le vor răspunde în următoarea lecţie; 

• predarea gravitează în jurul elevului; 

• profesorul este prezent şi valabil să asiste elevii când au întrebări sau au nevoie de explicaţii. 

• Profesorul are libertatea de a selecta riguros cele mai adecvate instrumente în diferite etape ale lecţiei, 

integrându-le alături de cele tradiţionale. Există şi dezavantaje de care ar trebui să ţină cont, cum ar: spaţiul de 

învăţare neadecvat, timpul mai mare alocat alegerii materialelor pentru elevi şi conceperii unui design al lecţiei 

adaptat în funcţie de nevoile elevilor, neimplicarea tuturor elevilor în parcurgerea conţinuturilor acasă, conexiunea 

la Internet, lipsa tehnologiei în anumite situaţii sociale, comoditatea şi refuzul de a inova. 

 În concluzie, reuşita aplicării acestei metode este determinată de flexibilitatea şi abilitatea profesorului 

care ştie să personalizeze activităţile astfel ca elevii să lucreze în ritmul propriu. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICE ÎN DOMENIUL LITERAȚIEI ÎN STATELE UNITE 

ȘI CANADA 

 
Prof. Ivan Mădălina 

Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu 

Cluj-Napoca, județul Cluj 

 

 Realitatea abandonului școlar în România este îngrijorătoare, țara noastră aflându-se, din acest punct de 

vedere, peste media europeană la toate ciclurile de învățământ, potrivit rapoartelor Ministerului Educației. 

Cauzele sunt binecunoscute și atent studiate și merg de la situații socio-economice precare până la dificultăți de 

învățare, de la neajunsuri ale infrastructurii  sistemului de învățământ, cum ar fi accesul dificil până la școală al 

copiilor din mediul rural, până la cauze care au la bază relația profesor-elev. Este de la sine înțeles că abordarea 

și ameliorarea acestei situații ar implica un efort integrat și desfășurat la nivel național, așa cum a fost el abordat 

în două state dezvoltate, Canada și Statele Unite. Principiul pe care au mers programele de reducere a abandonului 

școlar în aceste două țări pare să fi fost: „Dacă nu vine elevul la școală, va merge școala acasă la elev‟ și s -au 

concentrat pe programe de ameliorare a educației în familiile cu risc de abandon, pe activități comune copii-

părinți bunici. Efortul acesta de a educa generații întregi din aceeași familie a primit numele de literația familiei 

și a stat la baza strategiei de diminuare a abandonului școlar. 

 Literația familiei poate fi definită ca un fenomen social și cultural, care se desfășoară în contextul 

interacțiunilor sociale, are obiective sociale și se poate întinde pe întreaga durată a vieții. Ea nu cuprinde numai 

abilitatea de a citi și a scrie, ci se referă și la capacitatea de a comunica, de a achiziționa cunoștințe noi, de a lua 

decizii, de a înțelege lumea din jur. Literația este considerată un factor decisiv în bunăstarea și competitivitatea 

economică a unei țări. Oamenii cu un nivel ridicat de literație se înțeleg mult mai bine pe ei înșiși și pe cei din  

jurul lor, sunt mai predispuși să accepte schimbarea, să înțeleagă idei noi, au o stare de sănătate mai bună, își 

găsesc de lucru mai ușor și au un spirit civic bine conturat. 

 În Statele Unite, programele anti-abandon și de literație a familiei sunt susținute de legislația federală și 

națională, iar fondurile necesare sunt oferite de autoritățile federale. Susținerea din partea statului a făcut posibilă 

legitimarea acestor programe educaționale, care vizează familia ca unitate, nu numai copiii, în calitatea lor elevi. 

Un exemplu foarte bun al modului cum sunt susținute aceste inițiative la nivel federal este proiectul Even Start 

(Șanse egale de la început), inițiat în 1988 ca parte a unui proiect-pilot, al cărui scop era să ofere familiilor cu 

venituri modeste sau familiilor de migranți accesul la educație și sprijin pentru a crea un mediu familial propice 

învățării, în vederea creșterii achizițiilor școlare ale copiilor. Proiectul a avut în vedere educația timpurie, dar și 

educația părinților pentru a deveni parteneri reali ai școlii, uneori chiar alfabetizarea acestora. Se dorea ruperea 

cercului vicios al sărăciei și analfabetismului, într-un program integrat, care viza familia ca tot unitar. Programul 

continuă și astăzi, prin proiecte mai mici, care implică și autoritățile locale, iar serviciile oferite sunt personalizate 

pentru fiecare comunitate în parte.  

(http://www2.ed.gov/programs/evenstartformula/index.html) 

 

 Dacă la început programele de literație a familiei erau definite ca având trei componente, mai târziu s-a 

introdus o a patra, și anume activitățile intergeneraționale, care au devenit unul din pilonii de bază în programele 

de prevenire a abandonului școlar. Cele patru componente au fost chiar definite la nivel federal în anul 1998 

astfel:  

„Termenul servicii de literație a familiei desemnează servicii oferite pe o durată suficient de mare încât să aducă 

schimbări importante într-o anumită familie și care integrează următoarele patru activități: 

• Activități interactive de literație între părinți și copii 

• Training pentru părinți, pentru a putea deveni primul profesor al copiilor lor și un partener deplin în 

educația lor. 

• Educarea părinților, cu scopul de a deveni independenți din punct de vedere financiar. 
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• Educarea copiilor, respectând particularitățile de vârstă, cu scopul de a-i pregăti pentru succesul școlar, 

dar și pentru experiențele de viață.‟ 

 Prima entitate care a introdus și implementat modelul bazat pe cele patru componente ale literației familiei 

a fost Centrul Național pentru Familii (CNF). De la fondarea lui în anul 1989, acest centru a contribuit la 

îmbunătățirea literației și a vieții de familie, prin implicarea tuturor membrilor ei – părinți, copii, îngrijitori și 

membri ai familiei extinse – în practicarea învățării reciproce, atât în spațiul real cât și în cel virtual. Acest efort 

a avut ca rezultat crearea unei rețele de mai mult de 330 de site-uri și 150.000 de educatori în 39 de state, ajutând 

astfel mai mult de un million de familii vulnerabile să învețe împreună. CNF promovează literația prin 

dezvoltarea, implementarea și documentarea unor practici, rețele și mijloace de învățare inovative și promițătoare, 

care se adresează la două generații. (http://familieslearning.org/) „Misiunea CNF este aceea de a aborda 

problemele de literație din Statele Unite, prin implicarea tuturor membrilor familiei în procesul de învățare, în 

special a copiilor și părinților care trăiesc în sărăcie. CNF înțelege educația ca o provocare a întregii familii, 

fiecare părinte reprezentând o valoare și fiecare copil o resursă. Organizația lucrează și îndrumă persoane care 

doresc să învețe, administratori, profesori, bibliotecari, inițiatori de politici publice, filantropi și militanți. 

 Cel mai important militant pentru literația familiei în Statele Unite este Fundația Barbara Bush 

(http://barbarabush.org), care în ultimii 25 de ani a sponzorizat programele de literație a 1500 de familii în 50 de 

state. Un alt exemplu de fundație care a susținut acest tip de programe este Fundația Wish You Well 

(www.wishyouwellfoundation.org ), a cărei misiune este „susținerea literației familiei în Statele Unite prin 

promovarea dezvoltării și extinderii unor programe de literație și educare deja existente‟. Fundația face donații 

pentru programe și proiecte care sprijină această misiune. 

 Cel mai mare și mai eficient program de literație din Statele Unite este Read Aloud America – RAR,  un 

program inovativ destinat familiilor, care reunește părinți și copii pe durata a șase sesiuni în timpul unui semestru 

școlar și îi motivează să citească. Acest program este condus în cadrul unor școli-gazdă, care oferă spațiul, 

voluntarii și suportul logistic și care sunt coordonate de o organizație non-profit, numită și ea Read Aloud 

America, fondată în Hawaii în 1995. Sute de voluntari RAR au citit unui public ce cuprinde 338.341 persoane, 

90 de școli și 154 de programe din cadrul școlilor elementare și a liceelor publice. 

(http://www.readaloudamerica.org)  

 După această trecere în revistă a ceea ce înseamnă literația familiei și eforturile de a micșora abandonul 

școlar în Statele Unite, putem conchide că, în programele locale americane, conceptul teoretic de literație familială 

intergenerațională se bazează în practică pe tehnici care pun accentul pe interacțiune: citit în pereche, citit cu 

suport auditiv, ora poveștilor, discuții în grup urmate de sesiuni de citit, o gamă largă de tehnici ce se bazează pe 

interacțiunea social (ex acțiuni tată-fiu în cadrul școlii sau al centrelor comunitare sau activități care implică 

predarea unor abilități tehnice, cum ar fi îmbunătățirea scrisului, a nutriției, dezvoltarea cunoștințelor de parenting 

și creștere a copilului, lucrul cu calculatorul etc).Toate acestea încurajează schimbări pozitive de atitudine. Cele 

mai multe programe sunt orientate spre familii cu un nivel socio-economic scăzut, familii de migranți (ex. 

programul Reach Out and Read – ROR, pus în practică cu ajutorul unor voluntari din rândul medicilor și 

asistentelor din domeniul pediatriei) sau se adresează familiilor din rândul comunității amerindiene (The Family 

and Child Education – FACE, sponsorizat de Oficiul Programelor de Educație a Indienilor; aceste programe 

abordează nevoile de literație a nativilor amerindieni din Alaska. Oferite atât acasă, cât și la școală, orele de 

educație și de parenting reflectă tradițiile culturale ale familiilor și comunității. 

 În Alberta, Canada, Centrul pentru Literația Familiilor a fost fondat în 2001, dar acest centru și-a asumat 

în mod efectiv toate programele și munca asociației Prospects Literacy, fondată în februarie 1980, ca primul 

program de voluntariat în domeniul literației din regiune. Scopul său principal era acela de a pune în legătură 

educatorii cu adulții care aveau nevoie de ajutor pentru a-și dezvolta abilitățile de scriere, citire și calcul. Asociația 

Prospects a pilotat primul său program de literație familială în Edmonton în 1993. În cinci ani, organizația a ajutat 

mai mult de 2500 de familii prin sute de programe. De asemenea, a dezvoltat parteneriate solide cu organizații 

locale, cum ar fi centre de sănătate, centre pentru resursele familiei, biblioteci și școli, cu scopul de a iniția 

împreună noi programe. Această dezvoltare a activității, care a avut la bază o creștere a interesului comunităților 

pentru problemele literației, a condus la dezvoltarea unui centru pentru educația în context familial. 
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 De aceea, Centrul Pentru Literația Familiei a fost primul de felul său în Alberta și Canada și este 

recunoscut pentru programele și serviciile sale inovative. Misiunea sa este să construiască, să dezvolte și să 

îmbunătățească  literația în cadrul familiilor și al comunităților. Continuând parteneriatele cu multe alte 

organizații, centrul oferă programe pentru mii de adulți și copii în fiecare an. 

(http://www.famlit.ca/programs_and_projects/) 

 Acest centru a dezvoltat multe programe de succes, cum ar fi Books Offer Our Kids Success (Cărțile oferă 

copiilor noștri succes) – B.O.O.K.S., Classroom On Wheels (Clasa pe roți) – C.O.W., Learning Together (Învățăm 

împreună). Acestea se concentrează pe dezvoltarea literației în cadrul familial în ansamblul ei. Scopul lor principal 

este să dezvolte relații puternice între părinți și copii și să implice părinții în educația copiilor lor. Programele au 

în vedere, de asemenea, dezvoltarea profesională și formarea facilitatorilor de literație. 

 În Toronto există o rețea de 78 de Centre de Parenting și Literație a Familiei, localizate în școlile 

elementare. Ele oferă programe gratuite, care au loc în școală, pentru părinți și copii cu vârste cuprinse între  0 și 

6 ani. Aceste programe atractive, bazate pe joc, sunt concepute pentru a sprijini învățarea și dezvoltarea timpurie 

a copilului și sunt aliniate cu programa de grădiniță. Ele oferă un mediu sigur și propice învățării, unde copiii și 

părinții pot interacționa. Se are în vedere dezvoltarea socială, emoțională, fizică și cognitivă, dezvoltarea 

deprinderilor ligvistice, relaționarea pozitivă cu școala locală, participarea la activități de literație în cadrul 

familiei care să îi ajute pe copii să-și dezvolte abilități esențiale de literație și numerație, discutarea unor probleme 

care apar în educarea copiilor, împrumutul din biblioteci care oferă cărți pentru toate vârstele.  

(http://www.tdsb.on.ca/earlyyears/preschoolyears/parentingandfamilyliteracy.aspx) 

 

 

Bibliografie 

Comparative Research Analysis On Family Literacy Practices (part of the ”Family Literacy Works!” project), 

Octavian Goga Cluj County Library, 2017, Erasmus + Programme – Strategic Partnership 

 

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

REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR PRIN PROGRAME DE LITERAȚIE 
 

   Prof. Rarinca Georgeta 

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”,  

   Cluj-Napoca, Cluj 

 

 

În ciuda integrării progresive a României în sistemul social al Uniunii Europene bazat pe cunoaștere, 

analfabetismul și lipsa accesului la oportunitățile de educație și formare creează bariere în calea integrării socio-

economice și includerii grupurilor social-dezavantajate în societatea de bază. Printre aceste grupuri vulnerabile 

social-dezavantajate putem identifica: 

 ● Copiii romi care se confruntă cu obstacole suplimentare care le reduc accesul la educație, deoarece 

trăiesc adesea în comunități defavorizate, nivelul sărăciei depășind cu mult media națională. Un număr mare de 

copii și tineri din comunitățile de romi sunt expuși riscului de excludere socială, cu șanse minime de integrare în 

societate. Aceștia sunt considerați cu risc ridicat de abandon școlar din cauza sărăciei, a problemelor familiale și 

a izolării. 

 ● Copiii instituționalizați din orfelinate sau din familii sociale au nevoi speciale care trebuie satisfăcute 

nu numai în cadrul instituției, ci și de către societatea însăși. 

 ● Copiii migranți, adică copiii care se întorc în România după o perioadă petrecută într-o altă țară. În 

ultimii ani, peste 20.000 de copii s-au întors în România, cu sau fără părinți, majoritatea fiind prezenți în școli. 
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 ● Comunitățile care trăiesc în sărăcie; În cazul copiilor, sărăcia duce adesea la probleme familiale, izolare 

socială și abandon școlar, riscând o excludere socială și economică ulterioară din cauza nivelului lor scăzut de 

educație. 

 ● Copiii cu dizabilități de învățare 

 ● Copiii cu risc ridicat de abandon școlar, în principal datorită sărăciei. 

  

Pentru a facilita includerea grupurilor vulnerabile în societate, organizațiile care oferă programe de 

literație, nu numai că lucrează cu copii și adolescenți, cât și cu părinții și cadrele didactice. Unele programe oferă 

un program de parenting, care sensibilizează părinții cu privire la rolul pozitiv și al impactului pe care aceștia îl 

au în educația copiilor și a succesului lor școlar. Unele dintre programele de literație pun accentul pe formarea 

cadrelor didactice. Menționăm temele acestor cursuri: gestionarea conflictului și a timpului, inteligența 

emoțională, comunicarea, leadership-ul, planificarea strategică cu scopul de a dezvolta metode și instrumente de 

predare noi și eficiente.  

 

Programele de literație a copiilor care promovează lectura recreativă au următoarele grupuri-țintă 

principale: Copiii de toate vârstele, de toate nivelurile de învățământ, de la grădiniță la elevi de liceu. Unele 

programe vizează copiii în cadrul educațional formal, unii în mediul lor familial, favorizând relațiile dintre copii, 

părinți și bunici. S-au înregistrat la toate programele efecte pozitive asupra copiilor. 

 Părinții care sunt dispuși să învețe cum să facă din lectură o activitate interactivă plăcută, cum să devină 

cititori mai performați, cum să-și implice copiii în activități de lectură, ar trebui să fie parteneri în educația copiilor 

lor. 

 Formatorii (fie că sunt profesori, mediatori școlari, consilieri școlari, asistenți sociali, bibliotecari, 

voluntari etc.) care au frecventat cursuri speciale de pregătire, pentru a putea funcționa sau pentru a oferi servicii 

pentru copii și părinți. Aceste cursuri i-au instruit asupra modului de predare a lecturii sau a organizării de ateliere 

de învățare intergenerațională. 

 

Activități de învățare din cadrul programului de literație 

 

În cadrul anumitor programe, ca de exemplu Family Literacy Works din cadrul proiectului Erasmus+ 

2017-2018 la care am participat în calitate de voluntar la traducerea materialelor necesare desfășurării acestuia, 

elevii au fost implicați activ în dezvoltarea materialelor de pre dare-învățare (resurse), inclusiv punguța cu povești, 

jocuri și puzzle-uri. Implicarea cursanților în crearea materialelor utilizate în predare-învățare este esențială nu 

numai pentru susținerea motivației cursanților de a continua să participe la program, ci și pentru facilitarea 

internalizării abilităților de literație prin stimularea creativității cursanților. 

 - activități extrașcolare / distractive  (jocul în echipă, sport, desen / pictură, excursii, vizite la muzee, la 

cinema, la biblioteci). 

 Copiii cu dizabilități de învățare au fost susținuți de profesori sau consilieri școlari sau chiar de proprii 

colegi de clasă. S-au asigurat și activitățile de îndrumare școlară.  

 Părinții au fost cooptați în: 

 - sesiuni informative privind importanța lecturii pentru progresul școlar al copiilor și dezvoltarea fizică, 

emoțională și mentală. Unele dintre aceste sesiuni vor aborda, de asemenea, subiecte precum: igiena, nutriția, 

sănătatea, planificarea familială, asistența socială în vederea obținerii de beneficii sociale, referință pentru 

consiliere juridică, în funcție de nevoile individuale, în special sesiunile adresate părinților romi; 

 - activități de educație parentală care promovează conceptul de "parenting-ul prin lectură", cum ar fi: 

lectura predictivă, lectura activă, jocul de rol, utilizarea diferitelor materiale de lectură (cărți tipărite și cărți 

digitale); 

 - activitățile de promovare a proiectului, cum ar fi: scrierea pe bloguri, participarea la programe TV sau 

radio, rețele sociale; 

 Formatorii (profesori, consilieri școlari, bibliotecari, voluntari): 
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 - au organizat și au participat la cursuri, formări, conferințe, ateliere de lucru, sesiuni informative despre 

literație, literație în familie, leadership, management etc. Unii au participat la cursuri de coordonare și 

supraveghere a atelierelor multifuncționale, care i-au instruit despre cum să devină formatori în domeniul 

aptitudinilor necesare pentru o viață independentă, cursuri privind metodele și tehnicile de acțiune și intervenție 

în cazul copiilor cu tulburări comportamentale; 

 - s-au angajat în activități de cercetare și au promovat concluziile și exemplele de cele mai bune practici 

prin redactarea de articole în presa scrisă sau online. 

Au mai avut loc și alte activități comune, de exemplu: vizite la filiala bibliotecii , unde copiii și părinții și-au făcut 

permise de bibliotecă. Din cauza pandemiei, prezentările de carte din partea bibliotecii au fost făcute online. Un 

tur virtual și lectura din cărțile prospăt achiziționate au încurajat copiii să citească și să se bucure de plăce rea 

lecturii alături de profesori și de doamnele bibliotecare. 

 

Bibliografie 

 

http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/CR_Romania_18052015.pdf 
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COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR PRIN EFICIENTIZAREA ACTULUI 

DIDACTIC 
 

Buzneanu Doriana 

Școala Gimnazială Tirol 

Localitatea Tirol, jud. Caraș-Severin 

 

 

Sistemul de învățământ românesc a acumulat de-a lungul timpului numeroase carențe: clase 

supraaglomerate în mediul citadin, lipsa profesorilor calificați în mediul rural, infrastructura defectuoasă, dar, una 

dintre cele mai grave probleme rămâne abandonul școlar. Condițiile de viață precare, slaba informare a grupurilor 

defavorizate, plecarea părinților în străinătate contribuie semnificativ la decizia copiilor de  a renunța la școală. 

Sunt profesor de Limba și literatura română, cu o vechime de șapte ani, și predau într-o școală gimnazială 

din satul Tirol, aparținător județului Caraș-Severin. Încă de când am călcat pragul școlii, am fost uimită de două 

aspecte, numărul mic de copii și condițiile grele în care locuiesc. Satul este depopulat, în căutarea unui trai mai 

bun, oamenii au ales să se mute la oraș sau să lucreze periodic în străinătate. Școala devine astfel o a doua familie 

pentru copiii lăsați în grija rudelor, dar în lipsa exemplelor constructive, de pildă o persoană din sat care a reușit 

datorită învățăturii, apare tentația elevului de a abandona școala. 

Contextul pandemic actual a venit cu o nouă provocare, școala desfășurată în sistem on-line. Deși elevii 

nu au beneficiat de dispozitive digitale oferite de instituția de învățământ, au reușit să se mobilizeze cu succes cu 

ajutorul dispozitivelor personale. Astfel, învățământul on-line a început cu pași timizi să prindă contur și în școala 

noastră. Capacitatea de adaptare a copiilor a fost uimitoare, s-au bucurat de avantajele tehnologiei, au avut ocazia 

de a scrie în documente word și de a crea prezentări power-point, au învățat să urce teme pe platforma de lucru, 

dar s-au bucurat și de faptul că pot urmări diverse materiale digitale: teatru radiofonic, situații de comunicare 

orală, vizite virtuale la muzee și case memoriale.  

În ciuda volumului mare de informații și a programei stufoase, încerc să aleg metode interactive, centrate 

pe nevoile și interesele elevilor, urmărind un scop clar, menținerea interesului pentru mediul școlar. Dascălul nu 

este doar omul care furnizează informații cu caracter științific, ci este un îndrumător, cel care șlefuiește 

personalitatea și sufleului elevului, cel care descoperă pasiunile elevilor și încearcă să le cultive. Este important 
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ca elevul să se simtă prețuit, să aibă convingerea că cei din jurul lui îl apreciază și sunt dispuși să-l ajute să se 

dezvolte cognitiv , moral și artistic. 

Metodele didactice moderne sunt numeroase, unele sunt centrate pe învățarea individuală, altele 

favorizează munca în echipă. La orele dedicate literaturii române și universale, folosesc adesea metoda 

cadranelor, deoarece este o bună modalitate de a implica activ elevii în actul predării. În funcție de specia literară 

abordată, cadranele vizează autorul și titlul textului – suport, perspectiva narativă, indici spațio-temporali, 

personaje, relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice, mărcile lexico-gramaticale ale eului liric. Elevii 

completează cadranele, sub îndrumarea lor, pot interveni atunci când un coleg oferă un exemplu de rezolvare, pot 

avea opinii și au posibilitatea de a pune întrebări. La finalul activității, cele mai importante idei sunt notate și în 

cadranele desenate pe tablă sau pe tableta grafică, atunci când activitatea se desfășoară on-line. Pălăriile 

gânditoare reprezintă o altă metodă activ-participativă care-i pune pe elevi să adopte un rol, negativistul, 

optimistul, obiectivul, sentimentalul, astfel ei îți pot dezvolta creativitatea artistică și pot trata o problemă din 

diverse unghiuri. 

 După rezolvarea sarcinilor de lucru, un reprezentant al fiecărei grupe citește rezolvarea, iar colegii pot 

intervenii aducând completări și adresând întrebări. În sistemul on-line, am renunțat la împărțirea elevilor în grupe 

și am ales să introduc noi pălării dominate de sentimente diferite. Mai mult, elevii și-au dovedit creativitatea 

creând animații cu aceste pălării cu ajutorul programului Scratch. 

Gramatica limbii române necesită un efor suplimentar din partea elevilor, aceștia trebuie să fie concentrați, 

să analizeze legăturile morfologice și de sintaxă, sunt antrenați în procese psihice complexe. Cubul este o metodă 

propice lecțiilor de gramatică, elevii au posibilitatea de a alege una dintre suprafețele cubului și de a rezolva 

exercițiile propuse. Astfel, în manieră interactivă, elevii rezolvă exerciții și prezintă rezolvarea lor în fața clasei. 

Bingo este o altă metodă modernă care stimulează competitivitatea la nivelul clasei, deoarece câștigător este 

elevul care rezolvă corect, dar și cel mai repede, toate exercițiile propuse de profesor. Cubul și Bingo au succes 

și în mediul on-line, deoarece ele pot fi realizate cu ajutorul unor prezentări sau prin exerciții de tip quizziz.  

Făcând parte dintr-o comunitatea rurală restrânsă, am încercat mereu să-i atrag pe elevi înspre lumea 

cărților, invitându-i la biblioteca școlii. În vederea stimulării interesului pentru lectură am creat o activitate literară 

denumită ,,Impresionează-ți profesorul! Citește o carte", elevii citesc, timp de o lună, un roman împrumutat de la 

bibliotecă pe care îl prezintă elevilor în cadrul unei activități literare. Pe baza unei prezentări power-point, rulez 

imagini cu detalii despre cărțile citite, iar elevul trebuie să-și recunoască textul. La finalul activității este desemnat 

cel mai bun povestitor. Această activitatea s-a desfășurat și on-line, elevii având posibilitatea de a-și prezenta 

cartea citită cu ajutorul tehnologiei, apelând la imagini, power-point creat de ei sau animații. 

Elevii au nevoie de oameni dedicați, pregătiți oricând să-i asculte și să-i îndrume. Atât în cazul procesului 

instructiv tradițional, cât și în cazul celui digitalizat, este necesar ca profesorul să aleagă metodele potrivite, 

respectând nivelul de pregătire, înclinațiile și interesele clasei de elevi. Relația elev-profesor se consolidează prin 

implicare reciprocă, iar o bună comunicare între acești doi factori duce la un act didactic eficient, menit să combată 

abandonul școlar. 

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

 

RĂMÂI ÎN COMUNITATEA ȘCOLARĂ 

 
Prof. Bucur Viorica 

 Liceul Economic ”Virgil Madgearu”  

Constanța, jud. Constanța 

 

 

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. 
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Abandonul școlar reprezintă părăsirea sistemului de învățământ și ale oricăror raporturi cu școala, înaintea 

obținerii unei calificări profesionale. 

Cauzele abandonului școlar sunt diverse și nenumărate.  

Originea cauzelor abandonului școlar poate fi economică sau socială.  

Concret este vorba despre inadaptarea elevului la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar și 

de inadaptarea şcolii la factorii interni:  

• biologici,  

• psihologici  

dar şi externi:  

o economici,  

o culturali.  

Mediul şcolar are un important impact educaţional. Acesta îndeplineşte o serie de roluri de socializare, 

integrare, control social, profesionalizare şi totodată este puternic influenţat de ansamblul vieţii sociale, începând 

cu valorizarea şi prestigiul social al şcolii, şi terminând, poate, cu resursele disponibile.  

Analiza complexă a acestui fenomen a demonstrat că există mai multe motive prin care mediul şcolar 

contribuie la abandonul şcolar:  

- cunoaşterea insuficientă elevilor;  

- nerespectarea particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor;  

- lipsa de preocupare a unor cadre didactice pentru stimularea interesului faţă de învăţătură;  

- insuficienta pregătire profesională şi psiho-pedagogică a unor cadre didactice;  

- lipsa de profesionalism, manifestată fie prin severitatea profesorului (poate induce starea de teamă, anxietate a 

elevului), fie prin permisivitate reprezintă un factor ce poate influenţa abandonul şcolar; 

- lipsa dotărilor materiale în instituţiile de învăţământ;  

- lipsa profesorilor calificaţi, în special în mediul rural. 

Un studiu efectuat a relevat importanța următoarelor metode de combatere a abandonului școlar: 

1. Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală, precum: acţiuni de 

renovare, activități de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive. 

2. Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în educaţie.  

3. Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi renunţării timpurii 

la educaţie prin o mai bună comunicare cu elevii şi părinţii. 

4. Participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.  

5. Consilierea de grup a elevilor privind prevenirea/ reducerea absenteismului, abandonului școlar la 

solicitarea cadrelor didactice.  

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Gal, D., (2002), Educaţia şi mizele ei sociale, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 

2. Mihăilescu, I., (2003), Sociologie generală, Editura Polirom, Iaşi, 

3. Neamţu, C., (2003), Devianţa şcolară. Ghid de intervenţie în cazul problemelor de comportament ale 

elevilor, Editura Polirom, Iaşi. 
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„ CUM PUTEM PREVENI ABANDONUL  ȘCOLAR?” 
 

Prof. Oancea Adriana, 

Școala Gimnazială Nr.1,  

Valu lui Traian, Constanța 

 

 Abandonul şcolar este ultima fază a insuccesului şcolar, acestui termen nefiindu-i necesară o definiţie 

complexă. Insuccesul şcolar se defineşte prin rămânerea în urmă la învăţătură a unor elevi, care nu reuşesc să 
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obţină un randament şcolar la nivelul cerinţelor programelor şi care nu vor reuşi să se adapteze la mediul socio-

profesional, la nivelul cerinţelor acestuia. 

  Absenteismul -primul pas spre abandonul şcolar- este o problemă socială caracterizată prin conduită 

evazionistă, cronică, ce reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 

În vederea adoptării măsurilor potrivite de prevenire a absenteismului este necesară cunoaşterea cauzelor 

care pot genera în rândul elevilor acest fenomen: 

a)Cauze care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului:  

b)Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie:  

c)Cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev):  

În scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen se pot lua următoarele măsuri: 

-monitorizarea elevilor care absentează frecvent ; 

-motivarea absențelor în baza dovezilor, conform cu ROI al şcolii; 

-vizarea adeverinţelor medicale de către medicul şcolar  înregistrarea lor; 

-în cazul în care părintele solicită telefonic învățătorului învoirea elevului, părintele va trimite acestuia o cerere 

de învoire, care va fi adusă la cunoştinţa directorului şi contrasemnată de acesta; 

-în situaţii speciale, care presupun părăsirea incintei şcolii de către elev acesta va putea face acest lucru doar în 

prezența părintelui sau a  unui adult desemnat de părinte; 

-completarea unei fişe de monitorizare lunară a absenţelor elevilor afișată de direcţiunea şcolii; 

-informarea Consiliului Profesoral şi Consiliului de Administraţie asupra situaţiei absenţelor şi măsurilor luate de 

învățători şi consiliile profesorilor claselor; 

-solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului    activităţilor de intervenţie sau prevenţie şi  

aplicarea acestora la clasele de elevi cu un absenteism ridicat. 

Promovarea și aplicarea măsurilor de prevenire a abandonului şcolar, diversificarea metodelor de predare-

învăţare, preocuparea pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor reprezintă principalele motivaţii pentru 

elevi de a evita abandonul şcolar. Implicarea elevilor în activitățile unui proiect artistic le oferă posibilitatea de a 

lucra în echipă, de a-şi întări încrederea în ei înşişi și oportunitatea de a se exprima în altă manieră, de a-şi depăşi 

limitele, de a găsi motivaţia pentru studiu, având ca scop diminuarea ratei absenteismului şi abandonului şcolar. 

BIBLIOGRAFIE: 

 Stoica, Marin - ,,Sinteze de pedagogie şi psihologie”, Editura Universitaria, Craiova, 1992; 

 Nicola, Ioan - ,,Pedagogie”, E.D.P., Bucureşti, 1992; 

 Clerget, Stephane, Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti, 2008 

 Moisin, Anton, Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti,2007 

 Nicola, Ioan - ,,Pedagogie”, E.D.P., Bucureşti, 1992; 

 Stoica, Marin - ,,Sinteze de pedagogie şi psihologie”, Editura Universitaria, Craiova, 1992 
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MICRO CERCETARE CU PRIVIRE LA DETERMINAREA CAUZELOR PSIHOLOGICE, 

CAUZELOR SOCIALE, CAUZELOR PSIHOPEDAGOGICE ÎN RÂNDUL ELEVILOR CU RISC DE 

ABANDON 

 

Prof. Mocanu Elena 

Școala Gimnazială nr. 1  

Valu lui Traian, jud. Constanța 

 

DELIMITAREA PROBLEMEI 

Abandonul școlar constă în decizia de a întrerupe parcursul școlar, înainte de finalizarea unui anumit nivel 

de învățământ. Există definiții ale abandonului școlar care îl asociază părăsirii timpurii a unui parcurs educativ, 

înainte de obținerea unei diplome.  

Fiecare caz de abandon școlar are o „istorie” proprie care presupune o analiză complexă, o interpretare 

psihogenetică, dinamică și funcțională a situației particulare a fiecărui subiect aflat în această situație. 

 

Obiectivul cercetării 

Pentru a realiza demersul metodologic propus, am stabilit că obiectivul general al investigației este acela 

de a analiza situația abandonului școlar în clasa pe care o coordonez, pe parcursul unui ciclu de școlaritate. 

 

Din obiectivul general am desprins următoarele obiective specifice:  

• Identificarea numărului de elevi aflați în risc de abandon școlar; 

• Stabilirea/ determinarea cauzelor psihologice, cauzelor sociale, cauzelor psihopedagogice, în rândul 

elevilor cu risc de abandon din clasa pe care o coordonez. 

• Elaborarea unui „Plan de măsuri de prevenție a abandonului școlar”. 

 

Ipoteza de lucru 

Abandonul școlar reprezintă rezultanta unor factori de natură socio-economică și educativă. Abandonul școlar se 

poate preveni. 

 

Eșantionul  

Subiecții cercetării au fost constituiți din elevi ai clasei pe care o coordonez, pe parcursul unui ciclu de 

învățare 

Metodologia cercetării 

 

Cercetarea s-a desfășurat pe două planuri: 

• un plan general ce a urmărit problematica anunțată la nivel global și empiric; 

• un plan al concretizării, în care am urmărit și interpretat rezultatele obținute în urma aplicării diferitelor 

modalități, tehnici și instrumente de investigare. 

 

În vederea elucidării problematicii propuse am utilizat: 

• metode specifice pentru fiecare componentă investigată (exercițiul E.V.A., fișă monitorizare A.R.D.E, 

chestionar Î.N.V.Ă.Ț.A.R.E., chestionar „Identitatea de sine”); 

• metode destinate surprinderii unor interacțiuni între componente. 

 

Am încercat să respect anumite principii metodologice generale:  

• am utilizat mai multe metode pentru descifrarea fiecărei trăsături în parte; 

• am efectuat îmbinarea analizei cantitative cu cea calitativă 

Pentru colectarea, gruparea şi clasificarea datelor necesare am folosit 
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Metode de investigație: 

• observația, 

• studiul produselor activității, 

• convorbirea, 

• studiul de caz. 

 

 

Observaţia  

  „Prin observație, ca metodă științifică de cercetare, se înțelege urmărirea atentă, sistematică, planificată 

a manifestărilor psihice, în vederea descoperirii aspectelor lor esențiale .” (P.GOLU, M. ZLATE, E. VERZA,  

„PSIHOLOGIA COPILULUI”, E.D.P.,BUCUREŞTI,1992, p. 13) 

Observația  ca metodă de investigație psihopedagogică am folosit-o în următoarele împrejurări: 

• Conduita elevilor în timpul predării, 

• Conduita elevilor în timpul evaluărilor, 

• Reacția elevilor la stimuli noi. 

 

Studiul produselor activității 

Metoda studierii produselor activității este o cale extrem de utilă de investigare a fenomenelor psihice.Într-

adevăr studiul desenelor, al compozițiilor, al diferitelor creații artistice și tehnice, pe lângă conținutul lor 

nemijlocit (artistic, tehnic etc.), reflectă totodată și calități sau deficiențe de ordin psihic. Exercițiul E.V.A., fișă 

monitorizare A.R.D.E, chestionar Î.N.V.Ă.Ț.A.R.E., chestionar „Identitatea de sine”-  toate produsele enumerate 

sunt concretizări materiale, fixate, ale unor trăiri, aptitudini, priceperi etc., ele pot fi studiate multilateral, chiar și 

vreme îndelungată.  

 „Această metodă este o variantă a metodei observației și anume este o formă a observației indirecte 

(mijlocite), cu ajutorul căreia deducem existenta și calitatea unor procese psihice sau a unor trăsături ale 

personalității.” (P.GOLU, M. ZLATE, E. VERZA,  „PSIHOLOGIA COPILULUI”, E.D.P.,BUCUREŞTI,1992, 

p. 15) 

 Studiul  produselor activității s-a concretizat în: 

Elaborarea, aplicarea, adunarea, studierea, interpretarea rezultatelor testelor de evaluare aplicate, 

Analiza unor situații cu valoare de sinteză, realizate la nivelul cercetării realizate. 

 

Metoda convorbirii  sau a discuţiei 

 Constă în organizarea unei discuții cu scopul de a explora unele fenomene psihice sau însușiri ale personalității 

subiecților. Adesea vorbim de conversații exploatare, când prin discuții urmărim să stabilim cauza unor deficiențe 

de caracter sau motivele insucceselor la învățătură etc. 

     Metoda convorbirii  este o formă a metodei experimentale, deoarece situațiile care cer exprimarea verbală sunt 

provocate intenționat către experimentator, iar reacțiile obținute pot fi riguros înregistrate și supuse analizei.  

  CONVORBIREA a fost folosită în diverse ocazii, fiind implicați pe rând sau în grup, toți subiecții 

cercetării. 

Discuțiile s-au purtat pe următoarele teme: 

atitudinea elevilor  față școală (Dacă vor și de de vor să vină la școală? Ce înseamnă calificativul în viața lor 

personală? Ce zice mama, tata, bunica,..., atunci când vine acasă cu calificativul......? ), 

atitudinea elevilor față de învățare ( Când învăţăm? Când facem temele? Ne place la şcoală? De ce ? Te ajută 

mama la lecţii? ) 

atitudinea faţă de procesul de predare şi evaluare ( Ce oră îţi place cel mai mult? De ce ? Îţi place să dai teste, 

dictări?) 

 În urma convorbirilor am aflat care sunt interesele copiilor față de tematica mai sus menționată şi am 

organizat cercetarea. 

REALIZAREA CERCETĂRII 
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b) obiectiv specific 2: Stabilirea/ determinarea cauzelor psihologice, cauzelor sociale, cauzelor psihopedagogice, 

în rândul elevilor cu risc de abandon din clasa pe care o coordonez. 

Pentru eleva N.N.: 

Cauzele psihologice (țin de elevă, de structura ei particulară): 

 anumite probleme grave de sănătate, de natură anatomico- fiziologică: defecte senzoriale care au dat naștere unor 

complexe de inferioritate. Pentru că nu a fost susținută afectiv constant de către cei din jur , la debutul școlarității  

era suspicioasă și timorată în situațiile sociale, evita pe cât posibil acțiunile de grup. 

 anumite  deficiențe ale dezvoltării psiho-intelectuale (nivel redus al inteligenței –„Retard psihic ușor F70, Eșec 

școlar F80-F81” – conform certificatului OSP; profunda interiorizare a ideilor, a sentimentelor proprii, 

îndepărtarea de realitate, hipersensibilitate sau irascibilitate. Aceste trăiri au stat la baza crizelor impulsive și a 

reacțiilor  de refuz a efectuării sarcinilor de lucru, de abandon  de tot felul, eleva aflându-se, chiar de la debutul 

școlarității în risc de abandon școlar 

cauzele sociale  țin de familia din care provine, de etnie rromă, de condițiile socio-economice ale familiei. 

 Eleva N.N. provine dintr-o familie monoparentală, fiind al doilea copil din cei 5. Mama declară că al 

patrulea copil este rezultatul unui viol. Predomină sărăcia. Stilul parental neglijent al mamei care alternează cu 

perioade de susținere.  Eleva are susținere largă din partea colegilor de clasă și chiar a personalului unității școlare 

în ceea ce privește îmbrăcămintea, încălțămintea și rechizitele. 

cauzele psihopedagogice ( ţin de contextul şcolar specific) constau, la începutul școlarității în lipsa motivației 

elevei N.N. pentru învățare și o oarecare presiune a grupului de elevi asupra ei.  

REALIZAREA CERCETĂRII 

c) obiectiv specific 3: Elaborarea unui „Plan de măsuri de prevenție a abandonului școlar”. 

 

CONCLUZIILE CERCETĂRII: 

Ipoteza de lucru: „Abandonul școlar reprezintă rezultanta unor factori de natură socio-economică și educativă. 

Abandonul școlar se poate preveni” a fost validată prin derularea prezentei microcercetări. 

   Eleva N.N.: 

A frecventat și frecventează școala, în prezent fiind elevă în clasa a IV-a. 

Are certificat de orientare școlară și profesională nr. 137 din 15.02.2019 – valabil 2 ani (Retard psihic ușor F70), 

conform căruia se realizează adaptarea curriculară; 

Beneficiază  de alocație de hrană și rechizite;  

Este sigură pe ea, integrată în colectivul clasei. 

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

 

 

 

ABANDONUL ȘCOLAR- O PROBLEMĂ A MEDIULUI EDUCAȚIONAL 

ROMÂNESC. METODE DE PREVENIRE 

 

 
Sorescu Florina 

Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”  

Localitatea Târgoviște 

Județul Dâmbovița 

 

Abandonul școlar reprezintă părăsirea timpurie a școlii din varii motive: lipsa motivației față de învățare, 

lipsa suportului și a îndrumării din partea familiei, lipsa susținerii materiale și a resurselor financiare necesare, 

slaba orientare profesională a elevilor, imposibilitatea de a alege un profil educațional potrivit intereselor și 
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înclinațiilor elevului și lipsa unei scări de valori care să indice poziționarea corectă a rolului școlii în parcursul 

profesional al unui individ. 

Prevenirea abandonului școlar este o sarcină care a devenit exclusiv responsabilitatea școlii, însă fără 

consecințe directe în cazul eșecului. Nicio instituție nu este abilitată să reducă abandonul școlar în sens real, astfel 

încât gradul de școlarizare minimă obligatorie existentă în legislația actuală din România să fie parcurs. Cea mai 

mare problemă este identificată în momentul absolvirii școlii gimnaziale și admiterii elevilor în ciclul superior al 

învățământului liceall, mulți elevi regăsindu-se în situația de a nu putea continua studiile, din motivele precizate 

mai sus. 

Un rol important în conștientizarea, în rândul elevilor, a importanței parcurgerii măcar a învățământului 

obligatoriu, le revine consilierului școlar, dirigintelui, profesorului, în general, și părintelui în egală măsură. 

Schimbarea scărilor de valori promovată în ultimii ani pe rețelele de socializare din țara noastră, critica 

adusă metodele învechite utilizate de școala românească (predominarea prelegerii în predare, lipsa activităților 

practice, a activităților learning by doing, flipped learning, elarning, a celor care fac trimitere la experiența 

personală și agreate de către elevi) și lipsa de empatie a unor cadre didactice au condus către diminuarea rolului 

și a importanței educației în asigurarea unei meserii. Emigrația crescândă, dezorganizarea familiei ca model 

social, dar și influența materialelor accesate în mediul online, fără un control din partea adulților, au condus către 

creșterea abandonului școlar și scăderea interesului față de învățare.  

Contextul pandemic, pe care România încă îl traversează, a creat discrepanțe și mai mai în privința 

egalității de șanse la educație pentru elevii din mediul rural și cel urban. De exemplu, la nivelul unei structuri 

școlare cu aproximativ 1400 de elevi, peste 400 de elevi au avut acces la școala online doar de pe telefoanele 

mobile sau nu au avut deloc dispozitive proprii conectate la internet la dispoziție. 

Una dintre problemele grave întâlnite și care ar putea să conducă spre abandon școlar este plecarea 

părinților la muncă în străinătate și lăsarea copiilor în grija unor rude sau chiar lăsarea copiilor minori  fără 

suportul și sprijinul unui adult care să îi îngrijească și să îi îndrume către educație. Modelul de autoritate parentală 

nu există în astfel de situații, iar copiii cad ușor pradă unor anturaje sau vicii precum fumatul, lipsa de la ore și pe 

termen lung, abandonul școlar. 

 O metodă de a împiedica abandonul școlar în această situație este strânsa colaborare cu consilierul școlar, 

cu autoriritățile de protecție a copilului dar mai ales cu părinții care pot fi consiliați și sprijiniți în a înțelege rolul 

școlii în viața unui copil. 

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

 

GHID PENTRU LUCRUL CU PĂRINŢII 

 
 

Prof. Stanciu Alis-Mihaela 

Liceul Tehnologic „Spiru Haret” 

Târgovişte, Dâmboviţa 

 

  Este esenţial ca părinţii să deţină un rol activ în educaţia copiilor lor, indiferent de nivelul lor de pregătire, 

veniturile pe care le obţin, etnia sau mediul social din care provin. Ceea ce contează cu adevărat este importanţa 

acordată educaţiei copiilor lor, potenţialul copiilor și reușitele lor. 

Calitatea procesului instructiv-educativ depinde de gradul în care școala și familia colaborează, comunică 

și cooperează. 

Este important ca familiile să conștientizeze care sunt consecinţele abandonării timpurii a școlii atât în 

ceea ce privește dezvoltarea personală a copiilor, cât și viitoarea lor integrare socială și economică. 

Există o serie de factori de excluziune socio-economică ce afectează familiile, dintre care amintim : - 

săracia, unul din principalele obstacole în incluziunea și participarea școlară, deoarece famillile nu au posibiltatea 

de a asigura copiilor rechizite, îmbrăcăminte, transport și alte nevoi; 
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     - șomajul, nesiguranţa locului de muncă, salariul mic, discontinuitatea muncii, toate generează dificultăţi 

economice în a finanţa nevoile de educaţie; 

     - migraţiile, care au loc în principal pentru motive economice și căutarea unui loc de muncă, generează o 

discontinuitate în contactul dintre școală și elevi și familiile acestora; 

     - lipsa documentelor face dificil accesul și înscrierea la școală; 

     - localizarea geografică influenţează și ea posibilitatea accesării școlilor fie pentru că acestea nu există în 

apropiere, fie pentru că cele existente sunt segregate . 

Problemele care grevează relaţia dintre școală și familie apar în orice discuţie în care un părinte vorbește 

despre copilul său și școală, sau atunci când un cadru didactic vorbește despre problemele cu care se confruntă în 

activitatea sa. 

Pentru a încuraja comportamentul de implicare în programele de instruire a adulţilor, este necesar ca 

părinţii să conștientizeze beneficiile acestor întâlniri și să se simtă confortabil emoţional la aceste întâlniri. 

Dacă părintele este chemat la școală doar atunci când copilul are probleme de indisciplină , atunci părintele 

va asocia școala cu ceva negativ și ameninţător la adresa rolului său de părinte. Iar dacă este criticat, judecat, 

apostrofat în școală , părintele va avea tendinţa de a evita școala, deoarece îi creează un disconfort emoţional care 

nu îl ajută să rezolve problema de comportament a copilului. 

Părinţii trebuie să perceapă beneficiile acestor întâlniri, ca de exemplu faptul că vor învăţa cum să 

gestioneze anumite comportamente ale copiilor sau cum să îmbunătăţească dezvoltarea cognitivă, socială sau 

emoţională a copilului, ori să găsească răspunsuri la propriile întrebări și temeri despre cum să își educe copiii. 

Unii părinţi ar putea să respingă ideea unor întâlniri în care ei învaţă cum să fie părinţi mai buni, fie pentru 

că se pot simţi jenaţi să vorbească despre dificultăţile lor, gândindu-se că un părinte trebuie să știe întotdeauna ce 

trebuie să facă, fie pentru că au convingerea că nu au nevoie de sfaturi despre cum să își crească copilul. 

Copilul învaţă comportamentele din interacţiunea cu cei din jurul său, iar schimbarea unui comportament 

al copilului implică schimbarea comportamentelor celor din jurul său, fie ei părinţi, colegi, prieteni ori profesori. 

Activităţile de grup cu părinţii pot schimba în sens pozitiv atitudinea, comportamentul acestora în relaţia lor cu 

copiii, dar și cu alţi membrii ai familiei, dar și unele aspecte ce ţin de viaţa lor personală: învaţă despre meseria 

de a fi părinte, înţeleg mai bine lumea interioară a copiilor lor, învaţă cum să comunice eficient cu copiii pentru 

a evita conflictele. 

Se formează astfel o comunitate de părinţi, care au posibilitatea să facă cunoștinţă și să dezvolte relaţii cu 

alţi părinţi care se confruntă cu probleme asemănătoare în relaţia părinte-copil. 

BIBLIOGRAFIE: 

- http://proscoalaparintilor.blogspot.ro/2011/10/activitatea-parinte-copil-duet-sau-duel.html  

- http://www.fnapip.ro/index.php/activitati-si-evenimente/projects/proiecte-fnap/29-proiectul-

scoalaparintilor - Federatia Nationala a Asociatiilor de parinti – Invatamant Preuniversitar  

 

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

ÎNVĂTĂMÂNTUL SPECIAL ȘI PROVOCĂRILE ACTIVITĂȚILOR DIN MEDIUL ON LINE 

 

 

Profesor ed. Ivănescu Giulia Camelia, 

Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu”, Galați 

 

Specialiștii din domeniile psiho-pedagogiei și psiho-sociologiei definesc abandonul școlar drept o 

"conduită de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent 

de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea 

încheierii actului de studii început". 

Sunt multe motive care pot explica de ce unii tineri renunță prea devreme la studii: probleme personale 

sau familiale, dificultăți de învățare sau o situație socio-economică precară.  
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Se cuvine să poposim și asupra unui alt termen cheie: CES sau cerințe educaționale speciale, care privesc 

persoanele cu deficiențe.  

Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, 

dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. 

Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre cei peste 91% dintre elevii lumii 

care au fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, întreruperea obiceiurilor educaționale obligația de a trece 

la medii de învățare la distanță presupun provocări suplimentare, într-o situație deja dificilă. Nevoile lor specifice 

îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente folosite în prezent. 

Atenția copiilor /elevilor e mai greu de păstrat căci sunt distrași de alte elemente și de faptul că este mult 

mai greu să intervină atunci când nu înțeleg ceva. Prelegerile și explicațiile clasice care se întind mai mult de 10 

minute în mediul online obosesc elevii. Soluția o reprezintă adaptarea tehnicilor de predare la învățământul online, 

deși, chiar folosirea celor mai moderne metode nu se ridică la nivelul învățământului clasic care presupunea 

interacțiune față în față.  

Mai greu a fost cu  elevii care nu dispun de bază materială pentru participarea la activitățile online, nu au 

nici acces la internet, la programe, la aplicații sau platforme digitale. Pentru aceștia situația a fost și mai complicată 

deoarece am realizat  fișe de lucru  care să sprijine învățarea. Acestea le-am distribuit săptămânal și sarcina de a 

fi lucrate și valorificate, a revenit aproape în totalitate părinților. 

 Am utilizat zilnic resurse digitate, fiind un real sprijin pentru activitatea mea didactică în această perioadă. 

Am regândit activitățile didactice, astfel încât, proiectarea și desfășurarea acestora în mediul online să fie 

atractive pentru elevi și mai ales flexibile cu programul și nevoile copiilor.  

Pregătirea activităților și a materialelor pentru lecțiile online a necesitat ore în șir de căutări, informări, 

încercări, toate menite să vină în sprijinul elevilor în vederea facilitării parcurgerii materiei. 

Un avantaj al învățământului online îl reprezintă în schimb transparența. Acum părinții pot vedea cum se 

desfășoară o oră, pot chiar lua parte la ea, pot vedea care este limbajul folosit de profesor și felul în care 

gestionează anumite probleme delicate, conflicte apărute între copii.  

Este foarte important ca un copil cu dizabilitati să fie depistat și să-i fie acordat ajutor la o vârstă mică – 

nicio vârstă nu poate fi prea mică. 

 

„Dă-i unui om un pește și va fi sătul o zi. Învață-l să pescuiască și va fi sătul toată viața”.   (Lao Tse) 

 

Bibliografie: 

 

1. Educație civică – Manual pentru clasa a IV-a Editura didactică și pedagogică,2013, Liliana 

Cătrunaă   

2. https://ro.scribd.com/doc/135814123/Scurt-Istoric-Al-Terapiei-Ocupationale 

3. https://tikaboo.ro/care-sunt-abilitatile-sociale-pe-care-trebuie-sa-le-aiba-copilul-tau/ 
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ROLUL PROIECTELOR DE PARTENERIAT ÎN PREVENIREA ABANDONULUI 

SCOLAR 

 

 
prof. Maria Scarlat 

Școala Specială „Constantin Pufan” Galați 

 

 

Proiectele de parteneriat sunt produse ale interacțiunii dascălilor din mai multe unități școlare, apte să 

atingă obiective interdisciplinare și să ofere copiilor noi orizonturi de comunicare pe fond emoțional și cognitiv. 

Într-un proiect copiii se maturizează, se pregătesc să devină gazde ori musafiri, să concureze ori să conlucreze. 

Proiectele de parteneriat solicită ieșirea din spațiul educațional curent în alte zone ale realului. Orice astfel de 

proiect se organizează în timp, spațiu, cu obiective, cu consumuri și realizări. Rampa de lansare a oricărui proiect 

este identificarea de nevoi și obiective ale copiilor si scolii,astfel incat acestia sa fie atraside scoala,sa nu se 

gandeasca la abandon scolar,sub nicio forma.  

Parteneriatele trezesc interesul pentru cercetare, dezvoltă spiritul de colaborare şi întrajutorare, sporesc 

încrederea în forţele proprii și creează cadrul propice pentru a colabora, a compara, a învăţa de la ceilalţi, a-şi 

exprima părerile, gândurile, bucuriile, speranţele și cei timizi și cei mai puţin activi au ocazia să-şi descopere 

calităţi pe care nu ştiau că le au.  

Parteneriatele cultivă simțul civic, gustul pentru frumos și determină copiii să se maturizeze. Fiecare 

dascal își face un plan privind nevoile de învățare ale copiilor cu care lucrează. El este acela care face să apară 

două idei acolo unde există doar una,trebuie să se ocupe cu multă luare-aminte de copii, de aceste făpturi 

minunate, lucrarea lui fiind aceea de a spori înzestrarea de care dispun copiii şi de a suprima deficienţa acestora,de 

a-i determina sa nu abandoneze scoala. 

Proiectele de parteneriat dau prilejul unei comunicari libere cu cei cunoscuți și cei pe care-i vor cunoaște 

copiii în parteneriate, o comunicare nonformală. O comunicare autentică cu elevul,reprezintă un liant foarte 

important în această relaţie. Întotdeauna, cadrul didactic trebuie să se poarte cu bunătate, cu îngăduinţă și cu 

dragoste faţă de copii, astfel şi aceştia il vor iubi, iar el îşi va îndeplini într-un mod plăcut lucrarea pedagogică.  

        Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma educativă şi 

presupune participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni constructive acceptate de către toţi partenerii, 

comunicare eficientă între participanţi, acţiuni comune cu respectarea rolului fiecărui participant, interrelaţionare. 

Parteneriatul educaţional mai presupune, unitate de cerinţe, de opţiuni, decizii şi acţiuni educative, subordonate  

actului educativ propriu-zis care vine în sprijinul dezvoltării personalităţii copiilor, asigurându-le acestora 

realizarea autonomiei personale, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei. Proiectul de parteneriat, formă 

modernă şi complexă de învăţare- evaluare, se bazează pe toate formele de organizare a activităţilor–individual, 

pe perechi, pe grupe, frontal–grupele participante devenind o comunitate de învăţare, în care fiecare contribuie 

atât la propria formare, cât şi la procesul de învăţare colectiv.  

Învăţarea bazată pe proiect este o abordare instrucţională care angajează elevii într-o investigaţie bazată 

pe cooperare-comunicare-colaborare. Copiii află soluţiile problemelor prin:  

➢ formularea şi rezolvarea întrebărilor; 

➢ dezbateri de idei;  

➢ proiectarea de planuri sau experimente;  

➢ comunicarea ideilor şi a rezultatelor unii altora;  

➢ adresarea de noi întrebări;  

➢ crearea de produse noi;  

➢ extragerea concluziilor;  

➢ formularea de predicţii.  
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NECTARIE”,                                               VIZAT, 

STRUCTURĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE „AUREL SOLACOLU”                              DIRECTOR, 

OGREZENI, JUD GIURGIU                                                                                          PROF.CRISTINA NIȚĂ                                                                                              

                                                                                                                                             

NR. 1769/01.10.2020 

PROIECT EDUCATIV 
“FII ÎNVINGĂTOR, NU ABANDONA!!!” 

COORDONATORI: 

PROF. NIȚĂ VIORICA 

PROF. CRISTINA NIȚĂ 

 

 

MOTTO: “ Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătura, ci să deştepte cultivând destoinicirile intelectuale  

                                                             în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.”  

                                                                                                                                                       Ioan Slavici 

ARGUMENT: 

Abandonul școlar reprezintă o problemă a sistemului românesc de învățământ, insuficient tratată, o  

problemă serioasă ce trebuie transformată într-o strategie de intervenție imediată. 

Este vorba de un fenomen care, prin consecințele sale și prin dimensiunile îngrijorătoare, trebuie să fie  

prezent în agenda de priorități a tuturor celor care au legatură cu sistemul educațional și nu numai. 

O educație adevărată, reală, se fundamentează în familie si apoi ea continuă, firesc, și în școală. În primul  

rând, ea se realizează prin puterea exemplului și apoi cea a cuvântului. O bună intervenție a cadrului didactic prin  

însuși procesul educativ pe care-l desfășoară cu copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului școlar,  

prin intervenția acestuia la nivelul factorilor de risc: individuali, familiali, școlari. 

Excluziunea copilului din sistemul de învățământ nu mai constituie doar o problemă a școlii, ci și a  

societății. Cei excluși din sistemul educațional nu sunt considerați doar victime ale inegalităților sociale,  

educaționale, ci și tineri costisitori pentru societate, din cauza cheltuielilor pe care le presupune pregătirea și  

integrarea profesională, susținerea lor prin mecanismele de asistență socială. 

Prin acest proiect ne propunem să evidențiem faptul că educația pentru toți este o nevoie a epocii în care  

trăim, să cunoaștem aptitudinile și nevoile fiecărui copil predispus abandonului școlar, să întărim relația dintre  

școală și familie și să creștem gradul de implicare a comunității locale în soluționarea situațiilor de abandon sau  

risc de abandon școlar. 

1. INIȚIATORI DE PROIECT :  

PROF. NIȚĂ VIORICA 

PROF. NIȚĂ CRISTINA 

2. GRUP ȚINTĂ: Elevii Școlii Gimnaziale “ Sfântul Nectarie “ – Ogrezeni 

3. PARTENERI: - PRIMĂRIA OGREZENI – REPREZENTANT CONSILIUL LOCAL – 

ASISTENT SOCIAL – DNA NICULAE MIOARA 

- DISPENSARUL COMUNAL – ASISTENT MEDICAL – DNA MIHAI MARIANA 

- PAROHIA OGREZENI – PREOT PAROH PALEA NICULAE 

- POLIȚIA OGREZENI – AGENT ȘEF – ANDREI POMPILIU 

- COMITETUL DE PĂRINȚI 
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- CADRE DIDACTICE 

4. BENEFICIARI: - direcți: elevii din grupul țintă 

- indirecți: familiile elevilor, comunitatea locală 

5. IMPACT - Formarea unei atitudini positive față de școală și de mediul educativ; 

- Creșterea dorinței de performanță și dezvoltarea gândirii critice; 

- Capacitatea de autoevaluare; 

- Implicarea în activități școlare și extrașcolare; 

- Formarea deprindelor de muncă în echipă; 

- Însușirea unor cunoștințe noi. 

6. OBIECTIVE 

OBIECTIV GENERAL: Promovarea egalității de șanse la educație pentru toți copiii de vârstă școlară  

din această comună, indiferent de mediul din care provin; depistarea tuturor elevilor care prezintă risc  

de abandon școlar și reducerea numărului de elevi care abandonează școala. 

OBIECTIVE SPECIFICE : 

O1 – Selectarea elevilor din grupul de lucru 

O2 – Asigurarea unui mediu favorabil desfășurării activităților 

O3 – Popularizarea proiectului în rândul elevilor și al comunității locale 

O4 – Depistarea cauzelor care duc la absenteism și abandon școlar 

O5 – Dezvoltarea capacității de muncă în echipă 

O6 – Realizarea unor activități practice si valorificarea rrezultatelor obținute 

O7 – Măsuri de educție remedială 

O8 – Implicarea comunității locale în rezolvarea cazurilor de abandon școlar depistate. 

7. RESURSE:  

a) UMANE : 

- Directorul școlii; 

- Elevii din grupul țintă; 

- Prof. coord. ai proiectului; 

- Cadre didactice / prof. diriginți; 

- Parteneri, colaboratori; 

- Familiile elevilor. 

b) MATERIALE : - materiale pe suport de hârtie(pliante, planșe, reviste, cărți) și suport  

electronic; 

- tehnică audio-video; 

- obiecte realizate de elevi în cadrul activităților desfășurate; 

- diverse obiecte necesare bunei desfășurări a activităților. 

c) TEMPORALE – Ianuarie – Iunie 2021 

d) INFORMAȚIONALE – internet, radio, TV, cărți, reviste, ziare, DVD-uri etc. 

8. FINALITĂȚI : - portofoliul proiectului 

- lectorate cu părinții 

- prezentări power-point 

- prezentări de referate/eseuri 

9. BUGET : Bugetul va fi asigurat prin contribuția Comitetului de părinți și a  

unor eventuali sponsori, în funcție de nevoile desfășurării proiectului. 

PLAN OPERAȚIONAL 

1. ACȚIUNI: - studierea cataloagelor la sfârșitul semestrului I pentru a stabili numărul de absențe pe care  

le au elevii; 

- analiza situațiilor elevilor care prezintă risc de abandon școlar. 

ACTIVITĂȚI :- Analiza fenomenului de abandon școlar prin: 

- analiza documentelor școlare; 
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- interviuri cu diriginții. 

TERMEN: 31 ianuarie – 3 februarie 2017 

RESPONSABILI: prof. coord. de proiect și prof. diriginți. 

2. TEME: - stabilirea grupurilor de elevi în funcție de nr. de absențe; 

-Încadrarea lor în grupuri. 

ACTIVITĂȚI : Formarea subgrupelor de elevi în funcție de nr. de absențe (1-5; 6-20;  

21-30; 31-40; ≥40). 

TERMEN : 15 februarie 2017; 

RESPONSABILI: prof. coord ai proiectului. 

3. TEME: - afișarea Proiectului „Fii învingător, nu abandona!!!” la loc vizibil pentru atragerea elevilor; 

-popularizarea proiectului prin afișe și pliante în școală și în rândul comunității locale; 

- realizarea de discuții deschise ( încredere, confidențialitate, sinceritate, empatie etc.); 

- soluții pentru eliminarea absenteismului și a abandonului școlar(flipchart); 

- joc de rol;- vizionarea de filme, analiza efectelor abandonului; 

- desene, referate, creații proprii pentru definirea termenilor de succes și insucces; 

- masă rotundă- reprezentanți ai Consiliului local, Dispensar, Biserică, Poliție. 

ACTIVITĂȚI:  

- Consilierea de către prof. diriginți pentru a identifica motivele absenteismului; 

-aplicarea unor chestionare elevilor din fiecare grupă; 

- stabilirea soluțiilor care pot duce la eliminarea absenteismului și a abandonului școlar. 

TERMEN: 28 februarie 2017 

RESPONSABILI: prof. coord. de proiect și prof. diriginți. 

4. TEME : - evidențierea elevilor care nu au absențe, prin acordarea unor diplome onorifice și felicitarea  

acestora în cadrul unei activități speciale; 

-participarea părinților la activități, prezentarea cauzelor identificate și a măsurilor pentru  

prevenirea abandonului; 

- stabilirea unor măsuri pentru recuperarea și reintegrarea în sistemul educațional a elevilor  

aflați în situația de abandon pentru anul școlar viitor; 

- implementarea măsurilor propuse. 

ACTIVITĂȚI - lectorate cu părinții: “ Cauzele abandonului școlar”, „Care sunt urmările  

abandonului școlar?”, „Cum văd viitorul copilului meu?”, „Școala și familia, parteneri de nădejde în educația  

copilului”; 

- Desfășurarea activităților cu elevii ( pentru a stabili cauzele și măsurile  

remediale). 

TERMEN martie 2017. 

RESPONSABILI : - Prof. coord. de proiect; 

- Comitetele de părinți pe clasă; 

- Prof. diriginți. 

5. TEME: - motivarea elevilor pentru a participa la acțiuni de prevenire/ eliminare a absenteismului și,  

implicit a abandonului școlar (diplome, evidențiere în fața colegilor, a profesorilor etc.) 

ACTIVITĂȚI: - activități în cadrul săptămânii “ Nici măcar o absență”; 

- Concurs între clase. 

TERMEN: aprilie 2017 

6. TEME: - discuții deschise privind beneficiile și avantajele economice ale educației pe care copiii o primesc  

în școală, abilitățile care le sunt necesare pentru a ocupa locurile de muncă pe care și le doresc în viitor; 

 -înțelegerea conceptului de “oportunități de carieră” și care este “prețul pe care îl vor plăti” dacă vor  

renunța prea devreme la educație; 

 - joc de rol, vizionarea de filme, lectura unor fragmente din cărțile “Gândește cutezător”, „Asumă-ți  

riscul”, „Și tu ai creier” și “Mâini înzestrate” de Ben Carson; - studiu de caz pentru succes și eșec; 
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 - implementarea măsurilor propuse. 

ACTIVITĂȚI: - activități în cadrul Săptămânii “Școala Altfel” 

TERMEN: mai 2017 

RESPONSABILI: - prof. coord. ai proiectului; 

-prof. dirig. 

- părinții elevilor cls. a VIII-a 

7. TEME : - monitorizarea activităților cu toți elevii școlii; 

-stabilirea măsurilor pentru anul școlar următor. 

ACTIVITATE: evaluarea și valorizarea proiectului. 

TERMEN: iunie . 

RESPONSABILI: prof. coord. ai proiectului. 

 

DIRECTOR,                                                                           PROFESORI COORDONATORI, 

Prof. Cristina NIȚĂ                                                                NIȚĂ VIORICA – dirig. cls. a VI-a 

 

                                                                          PARTENERI, 

 

                                             NICULAE MIOARA – Asistent social 

                                             MIHAI MARIANA – Asistent medical 

PREOT PAROH PALEA NICULAE –Parohia Ogrezeni 

   ANDREI POMPILIU – Agent Șef adjunct Poliția Ogrezeni 

                                            DUMITRU VASILICA – dirig. cls. a VII-a 

                                            PREOT UDREA NICOLAE – dirig. cls. aV-a 

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

 

ROLUL DASCĂLILOR ÎN CUNOASTEREA ȘI PROMOVAREA METODELOR  

DIDACTICE  PENTRU  PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN ROMÂNIA 

 

 
Prof. Niculae Nicoleta  

Școala Gimnazială,,Academician Marin Voiculescu”  

Giurgiu, jud. Giurgiu 

 

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

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

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

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

repetate rânduri în şcoală. 

Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o multitudine de cauze şi având nevoie, în 

consecinţă de răspunsuri diversificate. Din acest motiv, această problemă trebuie privită prin intermediul 

activităţilor interdisciplinare şi transversale integrate în programa şcolară, prin activităţi extraşcolare adecvate.  

Cauze care ar putea determina acest fenomen, putem identifica: 

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

profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de 

studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți 

din satele respective. 
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- cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural de 

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

elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 

- factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, prăbuşirea 

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

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

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

motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, competența 

profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția fenomenului de abandon şcolar. 

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

scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi ocolite, 

necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 

Cunoscând cauzele, se pot impune 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,  emoționale, tendinte agresive; 

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

propaganda juridică, în general. 

Activități educaționale desfășurate în școala noastră pentru prevenirea abandonului școlar sunt: 

➢ Actiuni umanitare (inițiative proprii ) pentru ajutorarea copiilor care provin din familii sărace în vederea 

evitării absenteismului; 

➢ Oferirea de  ajutoare /cadouri copiilor cu ocazia unor evenimente: (Crăciun, Ziua copilului) cu sprijinul 

unor sponsori; 

➢ Acţiuni realizate conform Programelor de activităţi recomandate de MENCS şi ISJ; 

➢ Asigurarea unui climat atractiv si afectiv , motivant pentru învatare și pentru stimularea elevilor de a 

veni“cu placere” la scoală; 

➢ Organizarea de ore de consultații pentru elevii în regres scolar; 

➢ Asigurarea unor relații optime profesor-elev fără a știrbi prestigiul/autoritatea cadrelor didactice; 

➢ Implicarea tuturor elevilor în acțiuni de înfrumusețare a școlii; 

➢ Stimularea elevilor să formuleze propuneri pentru oferta educațională a școlii; 

➢ Antrenarea tuturor elevilor în activitățile din Calendarul propriu de activitați extracurriculare. 

 În actualul context pandemic se pot utiliza metode interactive de predare online, pentru prevenirea 

abandonului școlar: 

Informații structurate 

E necesară prezența mai multor activități de predare-învățare cu elevii, să nu fie doar teorie. Teoria ar 

trebui să ocupe doar 20 de minute din cadrul unei ore de curs. Pentru structurarea informațiilor care urmează să 

fie predate, se pot utiliza prezentările PowerPoint. Slide-urile vor cuprinde doar cele mai importante informații, 

astfel, urmând să se dezvolte împreună subiectul cursului.  

De asemenea, prezentările PowerPoint trebuie să fie atractive, dar nu obositoare pentru ochi, astfel, se 

poate alege o temă de culoare și culori care se pot citi. Mai mult, se pot adauga imagini și video-uri scurte, fiindcă 

acestea nu conțin prea multe informații sau prea multe detalii care ar putea plictisi elevul. 

Chestionare și quiz-uri 

Mereu este nevoie de o verificare a informațiilor predate. Evaluarea sub formă de chestionare sau quiz-uri 

sunt metode bune și interactive de evaluare la fiecare sfârșit de oră. Pe internet există o mulțime de platforme care 

permit evaluarea gradului de cunoștințe rămase în urma informațiilor predate.  

Aceste metode oferă un plus foarte mare pentru cadrele didactice, deoarece față de evaluarea tradițională 

de la fiecare sfârșit de curs, în care se întreba elevii despre ce au discutat azi la oră, respectivele metode oferă 

posibilitate de a intra mai în detaliu în cunoștințele asimilate pe parcursul orei, precum și posibilitatea de a -și 
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autoevalua tehnica de predare, deoarece dacă  majoritatea elevilor au însușit corect informațiile predate, atunci e 

clar că profesorul face aproximativ tot ce trebuie.  

Proiectul 

Aceasta este o metodă complexă de evaluare, de regulă are loc la sfârșitul unui modul sau semestru. Cu 

această metodă se evaluează progresele pe care le-au făcut în timp elevii. Această metodă pun elevii în situația de 

a analiza și cerceta informații pe care le-au descoperit singuri. Cu ajutorul accesului la internet și la volumul mare 

de informații, aceștia vor învăța să-și structureze informația și să o integreze în așa fel într-un proiect încât să fie 

pe înțelesul tuturor.  

Jocurile didactice 

Jocul este o metodă interactivă eficientă în procesul de predare-învățare-evaluare, iar în învățământul la 

distanță este mai accesibil, ușor de organizat și eficient, există jocuri deja special concepute pentru multe subiecte 

care sunt predate la școală. Există multe platforme care oferă această opțiune și tutoriale despre cum ar trebui să 

fie folosite. 

De asemenea, putem informa copilul în legătură cu faptul că există astfel de jocuri didactice, care sunt 

foarte captivante, chiar și pentru un om matur. Descoperă aici jocuri didactice online. 

 

Concluzie 

Indiferent de unde se desfășoară procesul de predare-învățare-evaluare, acesta trebuie să fie centrat pe 

nevoile elevilor, să răspundă diferitelor nevoi de învățare a elevilor, deoarece nu toți elevii învață în același ritm. 

Dacă materialele didactice vor fi structurate în așa fel încât să plaseze copilul pe primul loc, atunci acesta vor 

participa la activitățile școlii cu plăcere și nu vor mai abandona școala. 

Principala problemă cu care s-a confruntat sistemul de învățământ românesc a fost lipsa de structură și 

lipsa infrastructurii minimale (laptop, tabletă, telefon, conexiune la internet),dar și lipsa cunoștințelor tehnice ale 

cadrelor didactice, dar și a părinților.  

Astfel,MENCS și furnizorii de servicii educaționale s-au adaptat rapid la contextul actual, cercetând și 

analizând modele de predare-învățare-evaluare online au reușit să dezvolte cursuri pentru cadrele didactice și 

părinți în care îi instruiască pe aceștia pe partea de folosire a tehnologiei în domeniul educației. De asemenea, 

elevilor fara posibilități materiale le-au fost achiziționate tablete pentru a putea sa desfășoare activitățile didactice 

online. 

Tot astfel, se poate observa faptul că copiii, dar și majoritatea cadrelor didactice au acceptat această nouă 

realitate și se află într-un continuu proces de învățare și dobândire a competențelor digitale.  

 

Bibliografie: 

 

1. Clerget, Stephane, Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti, 2008 

2. Moisin, Anton,, Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 2007 

3. Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară - 2009. 
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ABANDON - ȘCOALĂ – FAMILIE – COMUNITATE 

 

Prof. Ciobanu Dana Mihaela 

Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe”  

Giurgiu, jud. Giurgiu 

 

Abandonul școlar reprezintă decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de terminarea unui anumit 

nivel de învăţământ. Conform raportului Eurostat, România este a treia țară din Uniunea Europeană în ceea ce 

privește abandonul școlar. Pe primele 2 locuri sunt Malta și Spania. La celălalt pol, țările cu cea mai mică rată 

sunt Croația, Lituania și Slovenia.Comisia Europeană a publicat pe data de 26 septembrie în Monitorul educaţiei 

şi formării pe 2019: 

✓ Prăsirea timpurie a școlii (18-24 ani) indică un procentaj de 16.4% pentru tinerii români, comparativ cu o 

medie UE de 10.6%, 

✓ iar ponderea absolvenților de studii superioare (30-34 ani) este 24.6% pentru România, media la nivel 

european fiind 40.7%. 

Cauzele abandonului şcolar 

➢ Interne: imaturitatea şcolară, instabilitatea psiho-afectivă, tulburări de comportament, lipsa motivaţiei, a 

orientării, a consilierii; 

➢ Externe, socio-economice: 

▪ dificultăţile materiale ale familiei, în special cele cu mulţi copii, 

▪ lipsa îmbrăcămintei, încălţămintei, a rechizitelor, 

▪ condiţiilor precare de locuit, 

▪ familii dezorganizate, 

▪ alcoolismul, 

▪ violenţa în familie, 

▪ lipsa sprijinului acordat de către familie la lecţii elevului, i 

▪ includerea copiilor în activităţile de lucru la câmp, 

▪ munca în familie, 

▪ creşterea fraţilor mai mici, sau simplul fapt că familia nu înţelege utilitatea absolvirii unui nivel de învăţământ. 

Din categoria cauzelor externe socio-economice menţionez şi dorinţa unor elevi de a câştiga bani imediat: ca 

zilier, muncă în construcţii, activităţi regulate ca barman, vânzător în bazar etc. 

  O altă cauză a abandonului şcolar este plecarea la muncă în alte ţări a părinţilor şi lăsarea copiilor în 

grija unor rude. Acestea fie că sunt prea bătrâne să se poată ocupa de elevi, fie nu le pot ajuta sau sunt indiferenţi. 

În aceste cazuri, dar nu numai, elevii sunt atraşi de anturaje nepotrivite care îi fac să abandoneze şcoala.  

▪ Fetele au tendinţa de a renunţa mai repede la şcoală decât băieţii. Unele vor să se mărite, altele să devină 

independente financiar prin angajarea în locuri de muncă la negru sau în munci necalificate. Nu sunt puţine 

cazuri în care odată ce s-au măritat soţul le interzice să mai frecventeze şcoala, fie ca ele să nu le fie 

superioare din punct de vedere al pregătirii, fie pentru că femeia trebuie să fie „casnică”. 

Numărul elevilor s-a împuținat anul trecut cu 32.000, față de anul școlar precedent, arată un raport 

al Ministerul Educației privind învățământul preuniversitar din România în anul școlar 2019-

2020.Rata abandonului școlar a crescut constant în ultimii ani în România, mai ales la sate, la clasa 0 și apoi 

începând cu clasa a V-a. 
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Statisticile arată că aproape un sfert dintre copiii care au început școala obligatorie în ultimul deceniu nu 

au mai terminat-o. 

▪ La școala renunță mai ușor băieții din mediul rural. 

▪ Oricum, față de acum 10 ani, în România sunt astăzi cu aproape jumătate de milion de elevi mai puțin. 

Aproape 3% dintre elevii români rămân repetenți. 

Concluzii 

❖ Abandonul școlar și rezultatele foarte slabe generează sărăcie, sănătate precară și excluziune socială dar 

și alte generații slab calificate. Absenteismul și abandonul şcolar sunt fenomene cu cauze multiple, dar 

cele mai multe cauze sunt legate de problemele familiilor. 

❖ Datorită abandonului școlar tinerii și adulții de astăzi sunt obligați să muncească la negru sau „cu ziua”, 

fără a se putea angaja cu carte de muncă pe termen lung. Astfel se propagă mai departe starea de sărăcie 

în propriile familii și modelul părinților fără educație și fără perspectivă. 

❖ Eforturile școlii și ale asistentului social din comunitate sunt zadarnice fără colaborarea familiei. 

❖ O primă condiţie a prevenirii absenteismului şcolar este aceea a sesizării din timp a primelor semne de 

manifestare ale fenomenului, urmate de foarte bună colaborare între cadrele didactice de la clasă (consiliul 

clasei) și părinţii elevilor. 

❖ În tot acest proces continuu și consecvent de prevenire și combatere a abandonului școlar, cei trei poli de 

acțiune ȘCOALA – FAMILIA – COMUNITATEA trebuie să-și unească forțele pentru binele, dezvoltarea 

și bunăstarea generațiilor prezente și viitoare de elevi. 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. https://www.dascalidedicati.ro/abandonul-scolar-in-romania 

2. https://www.dascalidedicati.ro/abandonul-scolar-cauze-si-masuri-de-prevenire 

……………………………………………………………………………………………….. 

ORA DE LIMBA ROMÂNĂ. STRATEGII  DE INTEGRARE A ELEVILOR CU 

CERINȚE SPECIALE 

 
                                                                                                 Prof. Gheorghe Alina Lorena  

Școala Gimnazială ,,Acad. Marin Voiculescu” 

Giurgiu, jud. Giurgiu 

   

          Integrarea şcolară este un demers complex de includere în şcolile de masă, la activităţile educative formale 

şi nonformale, a copiilor ce prezintă cerinţe educative speciale. Considerând şcoala ca principala formă de 

socializare a copilului (familia fiind considerată prima formă de socializare), integrarea şcolară reprezintă o 

adaptare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are o importanţă fundamentală 

în ușurarea integrării ulterioare în viaţa comunitară ,prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi 

capacităţi favorabile . 

          Ce sunt cerințele speciale ? Cerinţele educative speciale reprezintă acele nevoi particulare faţă de educaţie 

care sunt suplimentare, dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei. Fără perspectivă adecvată 

acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi de egalizarea şanselor de acces, participarea şi integrarea şcolară şi 

socială. În jur remarcăm în fiecare zi oameni diferiţi. Diferențele nu fac referire doar la fizionomie, culoarea pielii, 

ci, mai ales la felul de manifestare al fiecăruia, la calitatea muncii sale. De asemenea, diferenţele sunt constatate 

şi la nivel intelectual, aspect de care depinde în cea mai mare măsură reuşita sau nereuşita unei activităţi. 

https://www.dascalidedicati.ro/abandonul-scolar-in-romania
https://www.dascalidedicati.ro/abandonul-scolar-cauze-si-masuri-de-prevenire
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       Fiecare elev este unic şi are valoarea sa, calitățile sale, indiferent de problemele pe care le prezintă în demersul 

educativ. Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare 

şi o abordare personalizată. Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi nevoi în creştere şi dezvoltare. Aceşti copii au în 

acelaşi timp şi anumite necesităţi particulare, individualizate. Temperamentul, motivaţiile, capacităţii îi 

diferențiază,  chiar dacă prezintă acelaşi tip de deficienţe. Integrarea copiilor cu CES susține, sub îndrumarea 

atentă a cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către ceilalţi elevi a problematicii şi potenţialului 

de relaţionare şi participarea lor la serviciile oferite. 

          Ce urmărește educația integrată? Educaţia integrată a copiilor  cu CES urmăreşte : 

-dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice care să-i apropie cât mai mult de copii normali; 

-implementarea unor programe cu caracter colectiv-recuperator, stimularea potenţialului restant ce permite 

dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să suplinească pe cele deficitare, crearea climatului afectiv în 

vederea formării motivaţiei pentru activitate în general şi pentru învăţare în special, asigurarea unui progres 

continuu în achiziţia comunicării;  

-formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu caracter profesional 

şi de exercitare a unor activităţi cotidiene;  

-dezvoltarea comportamentelor adaptative şi a însuşirilor pozitive ale personalităţilor care să faciliteze 

normalizarea deplină.  

        Prin integrare se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor stări 

efectiv emoţionale corespunzătoare în care confortul psihic este menţinut de satisfacţiile în raport cu activităţile 

desfăşurate. Raportul relaţiei socializare, integrare, incluziune are în vedere implicaţiile practice, teoretice ce 

privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei speciale şi a pregătirii copiilor pentru integrarea şi 

incluziunile în activităţile profesionale şi în colectivităţile sociale. 

    Crearea unui climat favorabil în colectivele de elevi de unde fac ei parte contribuie la dezvoltarea motivaţiei 

pentru învăţare. Este bine să se înveţe cu ceilalţi copii, şi nu separat de ei. Cultura psihopedagogică a cadrului 

didactic se compune din cunoştinţe de psihologie, pedagogie, metodică, dintr-un ansamblu de deprinderi şi 

priceperi practice solicitate de desfăşurarea acţiunii practice. 

           Demersul integrării şcolare a copiilor cu CES presupune elaborarea şi aplicarea unui plan de intervenţie 

individualizat, canalizat pe folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare a curriculumului şi pe diversificarea 

ofertelor de învăţare în cadrul lecţiilor.Este mereu necesară identificarea celor mai bune metode pentru ca elevii 

cu CES să-şi menţină participarea activă la un nivel optim pentru ca,  în cadrul lecţiei, să nu intervină 

plictiseala,modificarea conţinuturilor învăţării fiind un proces gradat şi anevoios, mai ales sub aspectul corelării 

instruirii cu restul elevilor clasei. 

           Ora de limbă şi literatură română, ca în cazul celorlalte discipline, devine prilej de a dezvolta capacităţile 

de exprimare orală şi scrisă a elevilor cu CES. Întreaga activitate trebuie sa se organizeze în vederea informării și 

formarii cadrelor didactice de sprijin / itinerante privind utilizarea corectă a modalităţilor de proiectare și 

implementare a demersului de intervenţie personalizată asupra copiilor cu cerinţe educative speciale, a 

identificării instrumentelor și a metodelor specifice de lucru adaptate particularităţilor de vârsta și individuale ale 

elevilor integraţi, creării premiselor pentru asigurarea unui climat socio-afectiv favorabil dezvoltării armonioase 

a personalităţii copiilor cu dizabilităţi. 

        Vom încerca o trecere în revistă a acestor competenţe specifice pentru a identifica conţinuturile educaţionale 

realizabile de elevii cu CES: 

1.   Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare devine realizabilă în măsura în care elevul 

construieşte mesaje orale diverse, transcrie structuri din texte cunoscute, aplică principiile ascultării active 

în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat. Se observă o imposibilitate a acestora de a crea 

forme lexicale corecte, să stabilească sensul unui cuvânt necunoscut prin apel la context, să stabilească 

rolul categoriilor semantice în textele literare studiate. 

2.    Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea unor mesaje orale în situaţie de 

comunicare monologată şi dialogată devine realizabilă în măsura în care se solicită rezumarea orală a unui 

text dat. Realizarea orală a unui plan simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare 
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devine item irealizabil deoarece, de cele mai multe ori, aceşti elevi îşi pierd atenţia pe parcursul 

desfăşurării activităţii educative. În ceea ce priveşte utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse 

tipuri de propoziţii, dovedesc incapacitate de a asocia fiecărei părţi de vorbire,  categoriile învăţate. Unii 

dintre ei însă diferenţiază subiectul de predicat şi uneori chiar alcătuiesc propoziţii respectând cerinţele 

indicate. Un element notabil îl constituie participarea la diferite situaţii de comunicare, manifestând o 

atitudine favorabilă progresiei comunicării. 

3.     Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse dovedeşte incapacitatea 

elevilor cu CES de a diferenţia elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit, de a 

identifica problema principală abordată. Reuşesc însă să prezinte succint subiectul operei literare fără 

identificarea momentelor subiectului într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un 

text liric. 

4.     Utilizarea corectă şi adecvată a limbi române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de 

realizare, cu scopuri diverse devine ineficient realizată; rezumarea unui text citit, relatarea unor fapte, 

motivarea unei opinii se produce în texte minime cu grave greşeli de ortografie şi punctuaţie. Se observă 

incapacitatea elevilor cu CES de a utiliza un lexic adecvat, de a-şi exprima o opinie, de a se exprima 

nuanţat. De cele mai multe ori întrebările sunt directe şi dirijate şi răspunsurile pe măsură: scurte şi fără 

nuanţă. 

         Evaluarea elevilor cu CES se realizează diferenţiat faţă de ceilalţi participanţi la lecţie prin evaluări 

formative şi sumative personalizate, prin itemi care să măsoare o înregistrare minimă a progresului şcolar prin 

raportare la cerinţele din curriculum 

      Reuşita activităţilor depinde de reuşita dublei abordări a instruirii în interiorul clasei si a relaţiei fundamentale 

dintre instruire si evaluare.  Pentru ca activităţile să fie profitabile pentru toţi elevii, dascălul trebuie să găsească 

calea de mijloc în care instruirea şi evaluarea să aibă atât caracter integrat, cât şi caracter diferenţiat, adaptat la 

particularităţile deficienţelor elevilor cu CES, participanţi la procesul educativ. Raporturile dascălului cu fiecare 

elev în parte sunt foarte importante. Elevii cu CES au mare nevoie de a dezvolta relaţii afective cu cei cu care 

intră în contact social, aspect care vizează calităţile etice şi morale ale dascălului, sub al cărui control se află limita 

relaţionării. 

         Progresul educativ al elevului cu CES depinde de relaţia pe care cadrul didactic de la clasă o stabileşte cu 

profesorul de sprijin, dându-i permanent informaţii despre punctele slabe ale acestuia. Intervenţia acestuia permite 

valorificarea şi insistarea pe cunoştinţele greu asimilabile determinând raportarea la nivelul cunoştinţelor de grup. 

         Ora de limba şi literatura română devine astfel importantă şi prin relaţia personală care se stabileşte între 

profesor şi elev, cu încercarea permanentă a primului de a determina dezvoltarea capacităţii de exprimare a 

propriilor sentimente, a propriilor atitudini şi, nu în ulitimul rând, a propriei viziuni despre viaţă. 

          În contextul pandemic, pentru elevii cu CES, PSI reprezintă instrumentul de planificare a serviciilor 

psihoeducaționale și a intervențiilor specifice, iar PIP este instrumentul de proiectare și implementare a 

activităților educațional-terapeutice. 

          Pentru eficientizarea analizei desfășurării activităților de intervenție și a gradului de atingere a finalităților 

propuse, cadrele didactice, în calitate de responsabili de caz servicii psihoeducaționale vor realiza următoarele 

activități:  

► comunică cu membrii echipei multidisciplinare (online sau offline) sub formă de: notă telefonică, adresă prin 

poştă, mesaj pe e-mail, messenger, Whatsapp, ședință organizată pe Zoom, Google Meet sau altă platformă; 

► culege datele de la toți membrii echipei multidisciplinare;  

► evaluează gradul de atingere a obiectivelor propuse;  

► elaborează raportul de monitorizare; 

► identifică punctele slabe în ceea ce privește implementarea PSI și PIP, analizează dificultăţile de implementare 

a PSI și/sau PIP și organizează (online sau offline) întâlniri de lucru cu membrii echipei multidisciplinare pentru 

a găsi cele mai eficiente soluţii de remediere, dacă este cazul; ► elaborează planul de măsuri. 

   PARTICULARITĂȚI ALE ACTIVITĂŢII EDUCAȚIONALE ŞI TERAPEUTIC - RECUPERATORII ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT ,conform Ministerului Educației și Cercetării.  
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 Planul de măsuri cuprinde:  

► serviciile și intervențiile necesare;  

► profesioniștii care pot asigura serviciile identificate ca fiind necesare elevului. În urma planului de măsuri 

stabilit, se va elabora un nou PIP care va cuprinde, pe lângă componentele de bază, și strategii de învățare 

remedială. De asemenea, în funcție de măsurile de intervenție propuse, se va revizui și PSI-ul (introducerea de 

noi servicii, cooptarea în echipa multidisciplinară de noi specialiști, creșterea gradului de implicare a părinților/ 

tutorilor în procesul educațional-terapeutic în sistem online). 

      Analiza gradului de realizare a serviciilor cuprinse în PSI și a nivelului de parcurgere a PIP se va realiza în 

primele două săptămâni de la debutul școlii, urmând ca implementarea recomandărilor cuprinse în planul de 

măsuri să se facă pe parcursul primului semestru al anului școlar următor, în mod diferențiat, în conformitate cu 

propunerile membrilor echipei multidisciplinare. Pentru elevii cu dizabilități senzoriale, precum și pentru elevii 

cu dizabilități intelectuale moderate/ușoare, cadrele didactice vor consulta și analiza planificările calendaristice 

din anul curent și se vor identifica elementele insuficient structurate în perioada de cursuri online.  

      Pentru elevii cu CES integrați în învățământul de masă, cadrele didactice vor analiza, în colaborare cu 

profesorii itineranți și de sprijin, parcurgerea adaptărilor curriculare, în vederea identificării acelor obiective care 

nu au putut fi atinse. În urma analizei dificultăților întâmpinate de către elevii cu CES integrați, se vor propune 

măsuri de sprijin cu rol de remediere, dar și de prevenire a unui posibil eșec școlar: reluarea anumitor conținuturi, 

accesibilizarea informațiilor, optimizarea comunicării, cooptarea în cadrul echipei multidisciplinare a unor noi 

specialiști etc. Un factor important îl reprezintă relația cu părinții, precum și suportul pe care aceștia îl pot asigura 

propriului copil. Toate aceste măsuri se vor regăsi în PSI-ul revizuit.  

 

ȘCOALA ONLINE. PROVOCARI ȘI POSIBILE SOLUȚII . 

Grup țintă specific: copiii cu cerințe educaționale speciale (CES). 

• Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o singură secvență și 

să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea doar la vederea cantității de 

material pe care îl au de învățat, sau de lucrat. Împărțirea acestuia îi motivează să lucreze pe fiecare 

segment în parte. 

• Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea materialului educativ. 

Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților în această situație și trebuie 

menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum copilul lor devine mai receptiv și înțelege mai 

repede și mai ușor informațiile recepționate pe canalul senzorial preferat. 

• Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copii colaborează mai bine la teme cu alți 

adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest punct de vedere. Implicarea fraților 

ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să adapteze mai ușor nivelul explicațiilor funcție de vârsta și 

specificul fratelui cu CES. 
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https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/situatii-de-urgenta/coronavirus/coronavirus-news/scoala-online-

provocari-si-posibile-solutii 

…………………………………………………………………………………………………… 

“PROMOVĂM ȘCOALA ȘI EDUCAȚIA” 
 

 Prof. Frîncu-Predica Marilena 

 Școala Gimnazială “Mircea cel Bătrân” Giurgiu 

Localitatea Giurgiu, județul Giurgiu 

 

 Școala are rolul de a îndruma pașii elevului către cunoaștere dar și de a încerca să îl ajute pentru a termina 

cu bine procesul educațional și a nu-l lăsă să adandoneze educația.  

Un rol important în acest proces, alături de școală, îl are cadrul didactic. Acesta este deschizător de drumuri 

prin motivația pe care trebuie să o insufle elevului. Este foarte important ca profesorul să fie pregătit din punct de 

vedere metodic-științific, să participe la cursuri de formare sau schimb de bune practici. În cadrul acestor 

perfecționări se pot înșuși-învăța metode didactice de reducere și chiar stopare a abandonului școlar în condițiile 

în care acest proces este des întâlnit în România. Un profesor care este pregătit are bătălia aceasta aproape 

câștigată. 

 Cadrul didactic poate să organizeze la nivelul unității sau clasei mai multe activități pentru redecerea 

abandonului școlar. Printrea acestea se numără activitățile pentru creșterea motivației de cunoaștere, educare, 

învățare și studiu individual. Aplicarea acestor aspecte duc la dezvoltarea la elevi a motivației, apartenenței la  un 

grup stabil, crearea unui spațiu care să stimuleze creativitatea, încrederea și inițiativa lor. Toate acestea oferă 

stabilitate și siguranță. 

Elevii cu risc de abandon pot fi implicați în mai multe activități școlare și extrașcolare axate pe 

deprinderile și priceperile elevilor, pot participa la diferite vizite tematice la muzeu sau la alte instituții, spectacole 

de teatru, pot realiza produse sau diferite creații plastice, literare, etc, pot chiar suține recitaluri, juca în piese de 

teatru sau diferite spectacole organizate în școală. 

Elevul trebuie să parte a procesului didactic, să devină din simplu receptor de informație, participant la 

crearea și desfășurarea activității. Din acest motiv trebuie folosite metodele active-participative care favorizează 

activitatea de explorare personală și interacțiune cu ceilalți membri ai grupului sau clasei. După forma de 

organizare a activității pot fi folosite metode combinate care îmbină metodele individuale cu cele frontale.  

Metodele didactice care pot fi folosite în prevenirea și combaterea abandonului școlar sunt numeroase și 

pot fi aplicate gradat. Printre acestea pot aminti observația apoi conversația, problematizarea, exercițiul, învățarea 

prin descoperire, studiul de caz, etc.  

 Cred că o parte din aceste metode didactice ne pot spriji în lupta contra abandonului școlar prin creșterea 

capacității de adaptare și integrare școlară și socială, a încrederii de a relaționa cu ceilalți membri și colegi ai 

clasei. Toate au ca scop creșterea stimei de sine și față de ceilalți precum și dorința de a continua educația și nu a 

renunța pentru că mai târziu este greu să legi acest fir pe care l-ai rupt. 
.............................................................................................................................................................................................. 
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FACTORII DE RISC AI ABANDONULUI ȘCOLAR. 

CUM PUTEM AJUTA COPIII SĂ NU RENUNȚE LA ȘCOALĂ? 
 

 Prof. Lăbău Stan Mihaela Alina 

Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu”  

Giurgiu, jud. Giurgiu 

 

Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui anumit nivel 

de învăţământ si  părăsirea timpurie a unui parcurs educativ, înainte de obţinerea unei diplome, sunt, din pacate, 

probleme cu care se confrunta invatamantul romanesc. 

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 Instutului Naţional de Statistică (INS). 

            Abandonul școlar și părăsirea timpurie a sistemului de educație reprezintă fenomene distincte; primul se 

referă la elevii care renunță să mai frecventeze școala (într-un anumit nivel de învățământ), în timp ce al doilea 

se referă la tinerii dintr-o anumită grupă de vârstă (18-24 de ani) care au părăsit sistemul de educație înainte de a 

finaliza învățământul obligatoriu și care nu au urmat ulterior un program de formare profesională 

continuă/calificare (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2011, Copiii care nu merg la şcoală) 

          Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a condiţiilor socio-

economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a comportamentului, de 

ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) factorilor de risc şi de întărire a factorilor 

de protecţie. Fenomenul de părăsire timpurie a școlii predomină în rândul unor grupuri aflate în situație de risc, 

cum ar fi tinerii din comunitățile rurale, tinerii provenind din familii cu venituri modeste, romi și alte minorități, 

precum și elevii care au repetat cel puțin un an sau care au abandonat școala. Părăsirea timpurie a  școlii are 

implicații sociale și economice importante. 

          Ponderea cea mai mare o au  factorii familiali și socio-economici – se referă la nivelul redus de educaţie a 

părinţilor, dezinteresul/atitudinea negativă a familiei faţă de şcoală, familie dezorganizată, incompletă, 

conflictuală, dezmembrată, părinţi plecaţi la muncă în străinătate, copii instituţionalizaţi/ în plasament, familii de 

romi. O pondere ridicată o au factorii de natură socio-economică care acţionează în două sensuri: fie copiii nu se 

pot prezenta la şcoală din cauza dificultăţilor financiare ale părinţilor care nu pot investi în haine, rechizite sau 

pentru a plăti transportul, cazarea într-un cămin, fie sunt nevoiţi să contribuie la întreţinerea familiei, ceea ce nu 

le mai permite să aloce timp învăţăturii  

In ceea ce priveste aspectele de natură şcolară (dificultăţi de învăţare, absenteism ridicat, eşec şcolar – corigenţă, 

repetenţie, motivaţie şcolară redusă) acestea au o pondere relativ redusă, reflectă dificultăţile de adaptare ale 

elevilor la cerinţele şcolii, dificultăţile de adaptare a şcolii la nevoile elevilor precum şi nivelul scăzut de 

atractivitate al şcolii. Categoria de factori cea mai puțin reprezentată este cea a factorilor individuali, care se 

referă, în mod special, la problemele medicale severe ale elevilor. 

                Daca ne gandim la o distribuție echilibrată a factorilor de risc pe medii de provenienţă a şcolilor, 

dominând factorii familiali și cei socio-economici atât în mediul urban, cât și în mediul rural foarte importante 

sut: apartenenţa la o familie dezorganizată, lipsa de educaţie a părinţilor, neglijenţa acestora, lipsa unui loc de 

muncă sau consumul excesiv de alcool sunt dificultăţi din familie cu impact important asupra parcursului şcolar 

al unui copil.  Copiii proveniţi din astfel de medii tind să urmeze modelele oferite de părinţi şi concepţiile acestora, 

conform cărora educaţia nu este o prioritate, iar frecventarea şcolii nu sporeşte şansele unui viitor mai bun. Un alt 

aspect este plecarea părinţilor în străinătate şi plasarea copiilor în grija unor persoane cu mai puţină autoritate 

(bunici sau vecini) sau influenţa negativă a anturajului tinerilor constituie alte cauze ale abandonului şcolar.   

 

Ce pot face scolile pentru prevenirea abandonului scolar? 
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              Demersurile pe care le pot face scolile pentru prevenirea abandonului scolar au la baza valorificarea 

resurselor existente la nivelul școlii, cât și dezvoltarea unor rețele de comunicare și colaborare la nivel comunitar:  

• monitorizarea absenţelor, 

• demersuri de contactare a familiei telefonic sau prin adrese de înştiinţare a părinţilor,  

• întâlniri cu părinţii, vizite la domiciliul copilului, consilierea copilului şi a familiei,  

• discuții cu reprezentanții legali și cu asistentul social de la primărie,  

• strategii de abordare diferenţiată în procesul de predare-învăţare, stimularea motivaţiei şi interesului 

pentru învăţare,  

• implicarea elevilor în activităţi extracurriculare,  

• intervenţie specializată prin mediatori şcolari, profesori consilieri şcolari,  

• acordarea de sprijin financiar prin burse de studii, 

• programe şi proiecte implementate de unităţile invatamant de tipul “Scoala dupa scoala” sau proiecte de 

voluntariat.  

Totodata, alte aspecte pe care le pot viza scolile sunt : 

• Creşterea atractivităţii şcolii, prin introducerea de programe extracurriculare (concursuri, cercuri, activităţi 

sportive, artistice etc.)   

• Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber şi/ sau after-school  

Promovarea reuşitelor şcolare şi extraşcolare ale tuturor elevilor, prin organizarea unor evenimente 

publice.  

• Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în implementarea unor programe şi proiecte vizând 

prevenirea fenomenului de părăsire a şcolii prin derularea unor cursuri specifice din oferta furnizorilor de 

formare de la nivelul judeţului .  

• Colaborarea cu autorităţile locale în derularea programelor de prevenire a abandonului şcolar. 

• Colaborarea cu organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale. 

 

Bibliografie:  

• Metodologiei Instutului Naţional de Statistică (INS). 

• Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2011, Copiii care nu merg la şcoală 

• www.revistacalitateavietii.ro/2019/CV-4-2019/05.pdf 

• Abandonul scolar cauze si modalitati de prevenire (asociatia-profesorilor.ro) 
.................................................................................................................................................................................................. 

ABANDONUL ŞCOLAR 

 

Prof. Ilie Marinela Lavinia 

Şcoala Gimnazială ,,Acad. Marin Voiculescu”, Giurgiu 

 

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

generează șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de sănătate. Sunt multe motive care pot explica de ce 

unii tineri renunță prea devreme la studii: probleme personale sau familiale, dificultăți de învățare sau o situație 

socioeconomică precară.  

Alți factori importanți sunt funcționarea sistemului de învățământ, atmosfera din școli și relațiile dintre 

profesori și elevi. Întrucât motivele pentru care elevii abandonează învățământul secundar sunt adesea complexe 

http://www.revistacalitateavietii.ro/2019/CV-4-2019/05.pdf
http://asociatia-profesorilor.ro/abandonul-scolar-cauze-si-modalitati-de-prevenire.html
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și interconectate, politicile de reducere a abandonului școlar trebuie să aibă în vedere o gamă largă de factori și 

să coreleze politica educațională și socială cu activitățile organizațiilor de tineret și cu aspecte legate de sănătate. 

Comisia Uniunii Europene a anunțat în Comunicarea privind realizarea Spațiului european al educației până în 

2025 o nouă inițiativă, „Căi către succesul școlar”. 

 Această inițiativă îi va ajuta pe elevi să atingă un nivel minim pentru competențele de bază. Inițiativa va 

urmări trei obiective: 

• să le dea tuturor copiilor posibilitatea să atingă un nivel minim pentru competențele de bază; 

• să reducă numărul de copii care renunță la studii înainte de a fi absolvit învățământul secundar superior; 

• să asigure un mediu propice în școli. 

Setul european de instrumente școlare le oferă factorilor de decizie și practicienilor diverse resurse și exemple 

concrete de practici eficiente de promovare a succesului educațional și de prevenire a părăsirii timpurii a școlii. 

Setul de instrumente este organizat în jurul a cinci domenii tematice care reprezintă condiții esențiale 

pentru o abordare la nivelul întregii școli în ceea ce privește părăsirea timpurie a școlii; aceste domenii sunt: 

Guvernanța școlilor; Cadrele didactice; Sprijinul pentru elevi; Implicarea părinților; Implicarea părților interesate. 

Fiecare domeniu este detaliat în setul de instrumente și este completat cu exemple și măsuri practice. Setul de 

instrumente reunește dovezi, documente și bune practici de abordare colaborativă în școli și în afara școlilor, care 

pot fi puse în aplicare în diferite contexte școlare. 

Bibliografie: 

• https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_ro 

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

INSTRUMENTE DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. Ionescu Iolanda 

Școala Gimnazială „ Acad. Marin Voiculescu ”  

Giurgiu, jud. Giurgiu 

  

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

de ce unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de învăţare, probleme sociale sau lipsă 

de motivaţie, de orientare sau de sprijin. Nivelurile scăzute de educaţie nu au consecinţe grave numai pentru tinerii 

în cauză, dar implică folosirea ineficientă a cheltuielilor de învăţământ, în plus, având în vedere schimbările 

demografice actuale, şi anume îmbătrânirea populaţiei, ţările europene nu îşi pot permite risipa de talente. 

            Succesul şi insuccesul şcolar (reuşită şi nereuşită) sunt laturi complementare, polare (pozitiv – negativ) 

ale unuia şi aceluiaşi fenomen – “rezultatul” activităţii. Abordarea procesului de învăţământ prin prisma eficienţei 

sale face necesară definirea acestor două concepte: succes/insucces şcolar. Succesul şi insuccesul şcolar pot fi 
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definite pe baza relaţiei existente între nivelul dezvoltării psihofizice ale elevului şi solicitările obiective ce i se 

adresează în procesul de învăţământ.  

            După definiţia utilizată în UE, părăsirea timpurii a şcolii poate lua mai multe forme. Ea include tinerii care 

au abandonat şcoala înainte de sfârşitul învăţământului obligatoriu, cei care au terminat învăţământul obligatoriu, 

dar nu au obţinut o calificare în învăţământul secundar superior, şi cei care au urmat cursuri de preprofesională 

sau de formare profesională, fapt care nu a condus la un echivalent de calificare la nivel secundar superior.  

            Abordarea psihosocială a urmărit să demonstreze că aceia care abandonează şcoala diferă de cei care îşi 

finalizează studiile în ceea ce prieşte unul sau mai multe atribute psihosociale sau trăsături de personalitate; 

numeroase studii de această factură au investigat rolul motivaţiei, inteligenţei, imaginii de sine şi agresivităţii în 

decizia de-a abandona şcoala. 

            Perspectiva interacţionistă interpretează abandonul ca pe o consecinţă a interacţiunii dintre 

caracteristicile individuale ale elevilor şi cele ale mediului educaţional, în care se includ ceilalţi actori sociali 

(profesori, colegi) şi variabile ale programelor educative. 

            Teoria constrângerii externe afirmă că abandonul şcolar nu este atât un produs al sărăciei, cât un produs 

al presiunii factorilor de mediu pe care individul nu îi poate controla. Factorii care au un impact deosebit asupra 

menţinerii elevilor în şcoală sunt cei legaţi de sănătate şi obligaţiile profesionale şi familiale. 

            Cauzele abandonului școlar pot fi evaluate din trei perspective: 

            1. Cauze psihologice - care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară scăzută, 

lipsă de interes, încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate, autoeficacitate scăzută, imagine de sine 

deteriorată, sentimente de inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate; refuzul de a adera la o alegere făcută 

de alţii (reacţie la presiunea exercitată de dorinţele adulţilor); 

            2. Cauze sociale care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental 

indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate; 

            3. Cauze psihopedagogice care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesorelev): presiunea 

grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) evaluarea 

subiectivă, frica de evaluare, conflict cu colegii, practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante, 

incompatibilitate între aspiraţiile, trebuinţele de învăţare şi oferta educaţională a şcolii. 

CAUZE PSIHOLOGICE ALE ABANDONULUI ŞCOLAR 

            Cauzele psihologice sunt acele cauze care ţin de elev, de structura lui particulară şi se referă la: 

·         anumite probleme grave de sănătate de natură anatomico-fiziologice (malformaţii corporale sau 

defecte senzoriale, inclusiv handicapul fizic) care dau naştere unor complexe de inferioritate şi în cazul în 
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care acest copil nu este susţinut afectiv de către cei din jur, el va deveni tot mai suspicios şi timorat în 

situaţiile şcolare evitând pe cât posibil acţiuni de grup şi în final să abandoneze şcoala; 

·         cauze psihologice care ţin de deficienţe ale dezvoltării psiho-intelectuale (nivel redus al inteligenţei, 

autismul infantil, profunda interiorizare a ideilor, a sentimentelor proprii, îndepărtarea de realitate, 

hipersensibilitate sau irascibilitate, stau la baza crizelor impulsive şi a reacţiile de abandon şcolar de tot 

felul, inclusiv a celui şcolar. 

CAUZE SOCIALE ALE ABANDONULUI ȘCOLAR 

            Familia și influența ei 

            Alături de şcoală, familia reprezintă un instrument esenţial de reglare a legăturilor copilului cu mediul. 

Familia este unul din factorii hotărâtori care contribuie la formarea personalităţii acestuia, pregătindu-l astfel 

pentru viaţă. De felul în care se achită de sarcinile care-i revin, de modul în care-şi asumă propriile-i roluri depinde 

dezvoltarea ulterioară a copilului. 

            Familia trebuie să asigure copilului propriu un mediu favorabil dezvoltării şi învăţării. Scopul principal al 

educaţiei părinteşti este acela de a pregăti copilul pentru existenţa independentă ca adult. Un copil îşi începe viaţa 

printr-o stare de totală dependenţă. Dacă educaţia lui este reuşită, tânărul sau tânăra se va desprinde din acea 

dependenţă, devenind o fiinţă umană cu respect de sine, responsabili faţă de sine şi capabilă să răspundă cu 

entuziasm şi competenţă la provocările vieţii. Viitorul adult va deveni "independent" nu numai din punct de vedere 

financiar, ci şi intelectual şi psihic. 

            Probleme economice ale familiei 

            Starea materială bună a familiei este un factor important al reuşitei şcolare,  disponibilităţile financiare 

existente putând susţine şcolarizarea (taxe, rechizite, cărţi etc.) şi  crearea condiţiilor necesare studiilor de lungă 

durată şi pentru profesii solicitate imediat pe  piaţa forţei de muncă. 

            Putem vorbi de adevărate bariere socio-economice care reduc şansele familiilor  sărace de a-şi trimite 

copiii la şcoală, cum ar fi: 

            1. asigurarea hranei zilnice şi a pacheţelului cu mâncare pentru şcoală. 

            2. lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei sezoniere, 

            3. lipsa condiţiilor locative necesare studiului, 

            4. costurile/cheltuielile educaţionale ridicate 

            CLIMATUL FAMILIAL 
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            Familia, prin tonalitatea şi atmosfera sa afectivă, prin dimensiunea sa culturală şi gradul ei de integrare 

socială, constituie un mediu educativ determinant. Orice dezacorduri şi tensiuni existente în mediul familial vor 

genera în conştiinţa copilului îndoieli, reticenţe sau reacţii neadaptative. 

            Analiza succintă a rolului climatului familial în ceea ce priveşte abandonul şcolar se bazează pe câteva 

repere: 

            a) dezorganizarea familiei. 

            b) divergenţele educative dintre membrii adulţi ai familiei. 

            c) grupul fratern. 

            d) dezacordul dintre cerere şi ofertă. 

            Absența controlului parental 

            Şcoala obligă părinţii să exercite asupra copiilor un control accentuat. Familiile copiilor care abandonează 

şcoala sunt deficitare sub aspectul controlului parental exercitat, acest deficit manifestându-se prin: 

·         lipsa ajutorului la învăţătură din partea părinţilor. Lipsa sprijinului părinţilor în pregătirea şcolară a 

copiilor contribuie într-o mare măsură la randamentul şcolar scăzut al acestora. 

·         lipsa controlului asupra activităţii copiilor în timpul liber; aceasta se datorează fie mediului familial 

dezorganizat, caracterizat de violenţă şi consum de alcool, fie faptului că părinţii sunt mult prea ocupaţi, 

neputând astfel să-şi supravegheze copiii. 

            Nivelul cultural scăzut 

            Elevul provenit dintr-un mediu familial favorizant beneficiază, chiar de la începutul şcolarităţii, de un 

"tezaur cultural" identic sau foarte apropiat de cultura vehiculată de şcoală, ceea ce îi va asigura succesul şcolar 

şi, ulterior, cel profesional. Totodată, copilul aparţinând unei astfel de familii este stimulat să frecventeze diferite 

instituţii culturale şi să participe la realizarea unor activităţi culturale intrafamiliale. Prin comparaţie cu aceste 

familii, cele cu un mediu defavorizant nu pot să asigure copiilor referinţele culturale minime, necesare pentru a 

valorifica eficient oferta şcolară existentă. 

            Abandonul şcolar ţine, în primul rând, de abandonarea şcolii în contextul mentalităţii, acţiunilor şi nevoilor 

sociale. Şcoala a ajuns sa fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în ierarhii, nu e 

percepută ca valoare în sine. Drept urmare, "reţeta succesului", "exemplele de succes" ori alte sinonime din 

această categorie par a constitui apanajul unor neduşi la şcoală sau, în orice caz, la şcoala calificării pentru reuşita 

dobândită. 

            Pe trepte inferioare ale vârstei şi parvenirii, se bucură de mare trecere mediatică, bănească, admirativă cei 

care şi-au legat performanţele de abandonarea şcolii, văzută drept opţiune binevenită în atingerea succesului.  
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Folclorul foarte nou a impus prosteşte vorbe de felul "ai carte, n-ai parte" şi "tocilarii", ca semn depreciativ 

al celor care încă sunt convinşi că e bine să scrii şi să citeşti ca lumea. 

 Abandonul şcolar timpuriu are pe termen lung efecte negative asupra dezvoltării sociale şi creşterii 

economice. 
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CAUZE PSIHOPEDAGOGICE ALE ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. Mușat Georgeta 

Școala Gimnazială „ Acad. Marin Voiculescu” 

Giurgiu, jud. Giurgiu 

 

            C. Kupisiewicz a organizat o cercetare pe doi ani în vederea elaborării metodelor celor mai adecvate pentru 

combaterea insuccesului şcolar şi implicit a abandonului şcolar. Analiza datelor a evidenţiat că „la abandon şcolar 

contribuie cel mai mult greşelile pe care le comit profesorii prin faptul prin faptul că nu cunosc suficient ştiinţele 

pedagogice că studiază puţin personalitatea elevului”. După C. Kupisiewicz există trei cauze didactice principale 

de care sunt responsabile cadrele didactice şi care determină abandonul şcolar: 

·         Greşelile metodice ale cadrelor didactice în timpul predării; 

·         Cunoaşterea insuficientă a elevilor de către cadrele didactice care predau la clasă; 

·         Absenţa, în cadrul şcolii a unei griji permanente a cadrelor didactice pentru „elevii slabi” la învăţătură. 

·         Etichetarea elevului. Profesorul care încearcă să corijeze un comportament apelând la etichetare nu face 

decât să-l fi xeze şi mai mult. În gestul de etichetare a elevilor cu tulburări de comportament ca fiind “anormali”se 

pot distinge două componente: efortul de distanţare a acestuia faţă de grup; incercarea de autoprotejare a Sinelui. 

În majoritatea cazurilor etichetarea se centrează pe ceea ce nu poate realiza elevul decât pe reuşitele lui, astfel 

este afectată starea lui şi există riscul rănirii Eului. Totodată etichetarea elevului poate fi considerată drept o 

stigmatizare, în care persoanele ce nu manifestă un comportament acceptat de grup, sunt izolate. Adesea această 

problemă în mediul şcolar este provocată de înşişi profesorii sau cei ce ar trebui să contribuie la eradicarea ei. 

https://www.qualform.snsh.ro/campanie-online/efectul-abandonului-asupra-varstei-scolaritatii
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            Etichetările practicate în şcoală (de tipul “elev-problemă, exemplu negativ, pervertit moral, incapabil, 

leneş, etc”) exercită o infl uenţă considerabilă în menţinerea ori adoptarea unei conduite de izolare şi refuz al 

şcolii. Astfel, ceea ce le rămâne copiilor ca o alternativă incitantă este petrecerea timpului liber pe străzi departe 

de foştii colegi şi mai târziu chiar de propria familie. 

                       Factorii generali de ambianţă educaţională atrag atenţia asupra rolului contextului social în care se 

face educaţia, respectiv asupra valorii şi importanţei pe care statul şi diferite alte instituţii o acordă învăţământului 

în ceea ce priveşte integrarea, succesul profesional şi social al elevilor. 

            a) Probleme de ordin financiar: resurse insuficiente alocate pentru învăţământ (repararea şcolilor, dotarea 

claselor şi a şcolilor cu grupuri sanitare, instalaţie termică, etc.). 

            b) Probleme privind capitalul uman se referă la calitatea resurselor umane de care dispune școala. 

·         problema cadrelor didactice din mediul rural 

·         rolul cadrelor didactice 

            c) Violenţa şcolară 

            Acţiunile pedagogice pot provoca sau înlătura manifestările de agresivitate ale copiilor şi adolescenţilor, 

dar cu cât este mai sever controlul elevilor de către pedagogi, cu atât aceştia manifestă sentimente de frustrare, de 

neîncredere în forţele proprii şi respectiv aceştia manifestă agresivitate faţă de semeni. 

            Consecinţele violenţei şcolare sunt diverse şi afectează în cel mai înalt grad efi cienţa şcolii ca instituţie 

socială. 

            Violenţa şcolară se exprimă prin numeroase forme: 

            - operează în şcoală la nivel structural şi cultural; 

            - determină frică; 

            - suferinţă psihică şi fi zică; 

            - reduce oportunităţile educaţionale ale elevilor şi provoacă aplicarea metodelor de disciplinare tot mai 

dure. 

            Sub eticheta “violenţă” se ascunde: 

            • Orice comportament ce are ca scop prejudicierea sau distrugerea victimei; 

            • La intensitate mică violenţa presupune confruntare vizuală; 

            • Poreclirea; 

            • Tachinarea; 

            • Ironizarea; 

            • Imitarea în scop denigrator; 

            • Refuzul de-a acorda ajutor; 

            • Bruscarea; 
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            • Lovirea cu diverse obiecte; 

            • Pălmuirea; 

            • Împingerea şi aruncarea 

            Consecinţele abandonului şcolar 

            La nivel individual 

            Consecinţele părăsirii şcolii sunt resimţite de persoana în cauză pe tot parcursul vieţii, reducându-i şansele 

de participare la viaţa socială, culturală şi economică a societăţii. De asemenea, pentru cel care a abandonat şcoala 

creşte riscul de şomaj, sărăcie şi excluziune socială. Va avea consecinţe asupra remuneraţiei primite de-a lungul 

carierei, a bunăstării şi a sănătăţii atât a sa cât şi a copiilor săi. Abandonul şcolar al părinţilor reduc şansele copiilor 

de a reuşi la şcoală. 

            Pentru economie şi societate 

            Efectele abandonului şcolar se resimt pe termen lung asupra evoluţiei societăţii şi creşterii economice. Cei 

care au părăsit timpuriu şcoala au tendinţa să participe mai puţin la procesul democratic şi sunt cetăţeni mai puţin 

activi. Abandonul şcolar afectează şi procesul de inovare şi creştere, pentru că aceasta se bazează pe forţa de 

muncă competentă în întreaga economie, nu doar pe cea din sectoarele de înaltă tehnologie. 

            Potrivit Comisiei Europene, „reducerea cu numai un punct procentual a ratei europene medii de părăsire 

timpurie a şcolii ar permite economiei europene să dispună în fiecare an de aproape o jumătate de milion 

suplimentar de tineri lucrători calificaţi potenţial”. 

        Limite ale prevenției 

            Activitatea de prevenire este complexă, deoarece presupune intervenţii concrete care să ducă la reducerea 

cât mai mult a fenomenului de abandon şcolar, prin acţiuni menite să limiteze sau să înlăture unde este posibil 

cauzele abandonului şcolar. 

            Prevenirea abandonului şcolar s-ar îmbunătăţii prin: 

 existenţa unor programe guvernamentale care să vizeze prevenirea abandonului şcolar. La noi, există 

preocupări în acest sens, dar este nevoie ca aceste programe să fie mereu îmbunătăţite, să se ţină cont de toţi 

factorii care pot determina abandonul şcolar şi în consecinţă programele să conţină măsuri concrete de limitarea 

acţiunii factorilor de risc. 

 existenţa unor programe iniţiate de ONG, care să urmărească reducerea sau chiar eradicarea fenomenului 

de abandon şcolar; 

 acţiuni eficiente ale organismelor locale care se ocupă cu prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, 

precum şi cu ajutarea copilului aflat în situaţia de abandon şcolar; 

 promovarea şi încurajarea cercetărilor în domeniul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar. 

            Prevenirea fenomenului de abandon şcolar comportă anumite limite. Oricât de bine gândită şi de 

fundamentată ştiinţific ar fi, limitele ei apar datorită multitudinii de fenomene care condiţionează prin 

interacţiunea lor abandonul şcolar. Făcând analogia între abandonul şcolar şi predelincvenţă, eficacitatea acţiunii 

preventive este subminată de limite interne şi/sau limite externe. 
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            Dintre limitele externe putem enumera: 

1. abandonul şcolar a existat şi există în orice tip de societate, deci el nu poate fi eliminat. 

2. eliminarea tuturor cauzelor care determină abandonul şcolar este practic imposibilă. Măsurile de prevenire 

nu-şi pot propune decât intervenţii asupra factorilor responsabili de abandonul şcolar în vederea limitării acţiunii 

lor nocive; 

3. deseori măsurile preventive nu sunt bine coordonate şi ele nu-şi ating scopul. 

            Limitele interne se referă la: 

• scăderea eficacităţii acţiunilor preventive, datorită neimplicării în acţiunea preventivă a tuturor forţelor 

sociale interesate; 

• nu toţi actorii sociali reacţionează la metodele de prevenţie, mai ales datorită caracteristicilor de 

personalitate; 

• prevenţia nu poate depăşi anumite concepţii şi comportamente pe care societatea le construieşte prin 

promovarea anumitor valori şi practici sociale; 

• activităţile preventive fac apel la diverse tehnici, dar nu toate din cale utilizate sunt pertinente. Unele 

solicită costuri prea ridicate ceea ce le face greu aplicabile. 

            Evaluările calitative a persoanelor aflate în situaţia de abandon şcolar presupun parcurgerea următorilor 

paşi: 

 Diagnoza situaţiei - trebuie să fie corectă şi atent plasată în contextul factorilor determinanţi care au făcut 

posibilă evoluţia/starea lucrurilor; 

 Depăşirea laturii sensibile, emoţionale, atunci când situaţia este pe cale să influenţe negativ procesul de 

educaţie dirijată şi controlată; 

 Examinarea să se bazeze pe rezultate, pe date concrete şi nu pe reprezentări sau imagini culese/oferite de 

medii ostile, nefavorabile, rău voitoare sau subiective; 

 Complementaritatea acţiunii agenţilor evaluatori interni şi externi ai situaţiilor existente ca obiective ale 

analizei; 

 Identificarea şi promovarea tipurilor de proiecte/programe educative care urmăresc prevenirea şi 

combaterea abandonului şcolar; 

 Evidenţierea progreselor în claritatea, coerenţa, relevanţa şi economicitatea obiectivelor orientate spre 

prevenirea şi combaterea abandonului şcolar. 

            Implicarea cadrelor didactice 

            Fiecare caz de abandon şcolar are o „istorie” proprie care presupune o analiză complexă, o interpretare 

psihogenetică, dinamică şi funcţională a situaţiei particulare a fiecărui subiect aflat în această situaţie. Astfel, o 

parte din cei care au abandonat şcoala provin: 

·         din familii dezorganizate cu domiciliul instabil; 

·         din familii dezinteresate de şcoală sau are au în concepţia lor de a-şi lăsa copiii să urmeze doar 4 clase; 
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·         din familii cu situaţie financiară precară şi nu au posibilitatea susţinerii costurilor şcolare; 

·         din familii rezultate din părinţi divorţaţi, caz în care copiii au părăsit domiciliul, pleacă la fraţi mai mari, 

apoi pleacă din localitate, stau în concubinaj sau se căsătoresc; 

·         din familii monoparentale – prin divorţ, separare sau prin deces; 

·         tată sau mamă alcoolici; 

·         navetă grea –copiii care nu au rezistat fizic navetei au abandonat şcoala. 

            Cadrul didactic poate fi promotorul unor programe al căror scop este prevenirea şi combaterea 

abandonului şcolar. 

            Abandonul şcolar al multor elevi este din nefericire o certitudine. El este unul din problemele mari cu care 

se confruntă instituţia educativă şi este deci nevoie ca şcoala să întindă o mână celorlalte instituţii implicate în 

monitorizarea acestui fenomen. 

            În acest sens este necesar elaborarea unor strategii de tratare diferenţiată şi individualizată a elevilor aflaţi 

în situaţia de a abandona şcoala. Dar pentru punerea în aplicare a unor astfel de strategii e nevoie însă de o bună 

cunoaştere a particularităţii psihologice ale elevilor, pentru a putea fi identificate acele dimensiuni psihologice 

care permit realizarea unor dezvoltări ulterioare ale elevului cu dificultăţi şcolare. Variaţiile mari de ritm 

intelectual şi stil de lucru, de rezistenţă la efortul de durată, de abilităţi comunicaţionale şi nevoi cognitive, 

existente în general între elevi, impun acţiuni de organizare diferenţiată a procesului de predare-învăţare, pe grupe 

de elevi, în care să primeze însă sarcinile individuale de învăţare. 

            Un alt aspect important al activităţii de înlăturare a abandonului şcolar îl reprezintă crearea unor situaţii 

speciale de succes pentru cu dificultăţi şcolare, deoarece succesele şi recompensele dezvoltă iniţiativele elevului 

şi sporesc încrederea acestuia în propriile posibilităţi. 

            În ţara noastră au fost identificate efectele negative ale abandonului şcolar, care creează condiţiile eşecului 

integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ şansele autorealizării în domeniile de activităţi legale. 

            Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, poate fi vorba, pe de o parte, de inadaptarea elevului la 

activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar, dar şi extraşcolar sau, pe de altă parte, inadaptarea şcolii la 

factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, socioculturali). În concluzie, părăsirea timpurie 

a şcolii este rezultanta unei combinaţii de cauze interne (psihologice cum ar fi: imaturitatea şcolară, instabilitatea 

psiho-afectivă, tulburări de comportament etc.) şi externe (de natură socioeconomică: situaţia 

economicofinanciară a familiei, lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei, condiţiile de locuit, dezagregarea familiei, 

lipsa ajutorului la învăţătură). 

            Acestea sunt numai câteva exemple care pot influenţa scăderea ratei abandonului şcolar, mai ales în cazul 

elevilor care provin din familii cu venituri mici sau foarte mici. Pe lângă acestea este importantă şi infrastructura 

şcolară, cadrele didactice şi atitudinea familiei şi a societăţi faţă de „carte” din care provine copilul. 

            Copilul nu reprezintă decât produsul propriei familii şi al contextului sociocultural în care el se formează 

şi se manifestă. Când întâlnim disfuncţii la aceste niveluri, efectele devin vizibile, mai ales în personalitatea şi 

comportamentul copilului. Berge arată că un copil cu probleme este adesea: „…un copil nefericit printre oameni 

care sunt ei înşişi nefericiţi. El constituie nota falsă care, într-un concert, arată că instrumentele nu au fost acordate, 

fără ca publicul să ştie prea bine pe care dintre ele să dea vina.” 
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            În această categorie se includ indicatorii de putere şi de status social care fac referire, în principal, la 

apartenenţa etnică, la apartenenţa la clasa socială, la apartenenţa la comunităţile de tip rural/urban etc. Un loc 

aparte revine familiei, prin rolul major pe care-l joacă în viaţa fiecărui copil şi prin influenţele sale. 

            Se pare că abandonul şcolar nu are tendinţe de a fi stopat, dimpotrivă! Sunt realităţi care arată că fenomenul 

creşte şi este chiar mai mare comparativ cu datele oficiale. Există un segment important de copii care frecventează 

doar simbolic cursurile, speculând o hotărâre care stipulează că sunt interzise exmatricularea la clasele I-VIII sau 

posibilitatea de a pierde alocaţia, chiar şi la peste 40 de absenţe lunar. 

            Este nevoie de o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru stoparea 

fenomenului de abandon şcolar! 
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ABANDONUL ȘCOLAR – O PROBLEMĂ ACTUALĂ 

 

Prof. Stanef Maria 

Școala Gimnazială ”Acad. Marin Voiculescu”  

Giurgiu, Județul Giurgiu 

 

 Atitudinea copilului faţă de şcoală este diferită în funcţie de vârsta şi mediul din care provine. Lipsa unui 

climat concurențial care să valorizeze aptitudinile și calitățile îi descurajează pe elevi, aceștia preferând să-și 

petreacă timpul în fața unui ecran sau în găștile de cartier, acolo unde ei consideră că se pot remarca și unde nu 

sunt judecați după rezultatele școlare. 

Abandonul școlar reprezintă ultima fază a insuccesului școlar. El este definit ca o conduită de evaziune 

definitivă ce constă în retragerea conștientă a elevului din sistemul social școlar. Elevul rămâne în urmă la 

învățătură și nu mai reușește să obțină un randament școlar la nivelul cerințelor programelor.  

Abandonul școlar este o problemă socială (prin conduita evazionistă ce reflectă lipsa de interes, motivaţie, 

încredere în educaţia şcolară) și emoțională (evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă), 

un fenomen care a luat amploare în urma trecerii la predarea online impusă de contextul pandemic. Rata de 

abandon școlar a crescut în ultimii ani la toate nivelurile, cel mai intens fenomen de abandon școlar manifestându-

se în mediul rural, unde aproape un sfert din numărul elevilor înscriși au renunțat să mai frecventeze școala. 

Cauzele acestui fenomen sunt multiple: 

- lipsa de resurse economice pentru continuarea școlarizării;  

- familii dezorganizate, cu părinți plecați în strainătate;  

- stări conflictuale între părinţi, ce genereazã o atmosferă nefavorabilă pentru copii; 

- indiferenţa părinților faţă de situaţia şcolară a copiilor; 
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- lipsa de supraveghere din partea părinţilor;  

- lipsa influenţelor educative pozitive (în familie sau în anturajul copiilor); 

- lipsa suportului comunitar pentru școală; 

- inexistența unei bune colaborări între școală și familie; 

- insuficienta pregătire profesională și psiho-pedagogică a unor cadre didactice,  precum şi lipsa unor cursuri 

de formare continuă;  

- insuficienta folosire a metodelor activ-participative, care să stimuleze dezvoltarea capacităţilor 

intelectuale ale elevilor; 

- cunoașterea insuficientă a elevilor şi nerespectarea particularitãţilor de vârstă şi individuale ale acestora; 

- lipsa de preocupare a unor cadre didactice pentru stimularea interesului elevilor faţă de învăţătură. 

 

Prevenirea și combaterea absenteismului școlar este un proces continuu și consecvent, în care trebuie să-

și unească forțele cei 3 poli de acțiune: școala-familia-comunitatea.  

O primă condiție în reușita acestui proces este aceea a sesizării din timp a primelor semne de manifestare 

ale fenomenului și a informării părinţilor elevului. Este necesară menținerea unei bune colaborări cu aceștia, cu 

ceilalți profesori ai elevului și cu consilierul școlar. Se recomandă, de asemenea, îmbunătățirea comunicării prin 

utilizarea unor tehnologii cum ar fi e-mailuri/SMS, telefon, buletine informative și site-uri interactive. 

Există apoi intervenții ale profesorului la nivel afectiv-motivațional precum: 

- schimbarea mentalităţii elevilor privind actul de învăţare; 

- identificarea  surselor de stres şcolar şi reducerea acestora; 

- dezvoltarea stimei de sine a elevilor; 

- construirea unei imagini de sine pozitive a elevilor; 

- autoacceptarea, afirmarea de sine, intercunoaştere şi creşterea coeziunii grupului din care aceştia fac parte; 

- dezvoltarea asertivităţii; conştientizarea reacţiilor la stres. 

- însuşirea modalităţilor de prevenire a reacţiilor defensive în comunicare. 

 

Pentru a înlătura sentimentul de frustrare și izolare și pentru a ajunge la același nivel cu colegii lui, elevul 

are nevoie de sprijin pentru recuperarea materiei pierdute sau pentru a ține pasul cu parcurgerea programei la 

clasă. Este recomandată elaborarea unui plan de sprijin individual, convenit cu elevul și familia sa, în care să se 

precizeze obiective clare și realizabile. 

 

  O metodă importantă în combaterea abandonului este implicarea activă a elevilor în viața școlară: elevul 

trebuie să se simtă parte a școlii la fel cum se simte parte a familiei lui. Învățarea interactivă și nonformală este 

esențială pentru creșterea interesului față de școală prin implicarea în diverse activități extrascolare și proiecte 

unde copiii să lucreze împreună: ateliere de lucru, organizare de spectacole, concursuri tematice, vizite, excursii, 

tabere. Învățarea nonformală este cea care îi ajută pe elevi să se simtă valoroși chiar și atunci când au carențe 

educaționale. Prin responsabilizare, elevul va începe să dovedească atașament față de școală și de activitățile 

derulate aici.   

 

De asemenea, este importantă existența, la nivelul comunității locale, a unor echipe care să intervină 

eficient în reintegrarea școlară a copiilor și care să se implice în activități de consiliere a copiilor și părinților, 

oferirea de oportunități pentru educația părinților, voluntariat, sponsorizări, accesare de fonduri (burse, alocații, 

rechizite, bani pentru calculator), stimularea copiilor cu rezultate școlare bune etc.. 

 

Metode si tehnici de lucru cu elevii aflați în dificultate: observația, anamneza, interviul, jocul de rol, 

studiul de caz. 
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Instrumente: fișa de monitorizare, chestionare, grile de observație, planuri de intervenție personalizată, 

planuri de învățare remedială. 

Concluzii:  

➢ Abandonul şcolar are cauze multiple, dar cele mai multe sunt legate de problemele familiilor și de sărăcie. 

Acest fenomen împiedică tinerii să se angajeze și astfel se propagă starea de sărăcie în propriile familii și 

modelul părinților fără educație și fără perspectivă. 

➢ Programele școlare ar trebui să permită personalizarea formelor de predare pentru diferite stiluri de 

învățare, să se conecteze cu viața reală și diversitatea din societate. 

➢ Îmbunătățirea comunicării între școală și familie poate contribui la construirea încrederii și înțelegerii 

reciproce, la combaterea abandonului școlar și la pregătirea pentru viață a copilului. 

➢ Creșterea nivelului educațional al părinților reprezintă una dintre acțiunile de succes pentru a preveni 

abandonul școlar timpuriu. Când părinții se angajează în activități educaționale pentru ei înșiși o serie de 

activitati culturale și educaționale sunt promovate în cadrul familiei. 

➢ Activitățile de prevenție trebuie susținute social de instituțiile statului, de ele depinzând dezvoltarea și 

bunăstarea generațiilor prezente și viitoare de elevi. 
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ABANDONUL ȘCOLAR, CAUZE ȘI METODE DE PREVENIRE 

 

Prof. Negoescu Maria 

Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu” 

Giurgiu, Jud. Giurgiu 

 
 

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

intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. O bună intervenţie a 

cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate constitui un mijloc de prevenire 

a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent.” 

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

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

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

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

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

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

cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se 
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confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 

contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

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

câteva cauze: 

•        şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes socio-

profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de 

studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți 

din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele 

necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa 

interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părinților 

şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, 

prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure 

transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De 

asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte 

iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă 

părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de 

practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

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

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

profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există şi cazuri în care 

părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de 

manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: 

fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi 

suicidul.  

           Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport 

cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi 

şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de 

muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie 

sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 
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•         climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de familie, 

consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor 

educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 

alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

•           factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, prăbuşirea 

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

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

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

repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, 

competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția fenomenului de abandon şcolar. 

•           anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilîrie; dorința 

de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi ocolite, 

necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața 

elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau 

chiar să chiulească de la şcoală. 

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

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

învăţămîntului guvernamental de zi; 

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

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

situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

•        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol 

imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară pe o 

perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

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

realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

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

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

tendinte agresive; 

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

şi prin propaganda juridică, în general. 

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

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

de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

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

fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi 
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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. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o temă foarte mult 

abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să 

conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un motiv 

de îngrijorare şi pentru aceasta,  școala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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 Giurgiu, jud. Giurgiu 

 

 

Părăsirea timpurie a școlii este legată de un risc ridicat de șomaj ceea ce duce, la rândul său, la reducerea 

câștigurilor pe viață și chiar la sărăcie. Persoanele care abandonează școala sunt, de asemenea, mai predispuse la 

excluderea socială. Un rol important în motivarea și menținerea elevilor în sistemul educațional revine, fără 

îndoială, profesorilor, mediului școlar.  

Este foarte important schimbul de bune practici între profesori din țări diferite, capacitatea acestora de a 

prelua și adapta anumite metode, dar și formarea continuă a cadrelor didactice, cunoașterea unor noi modalități 

de combatere a fenomenului de părăsire timpurie a școlii și de abandon școlar. Părăsirea timpurie a școlii este cel 

mai adesea rezultatul unei combinații de factori personali, sociali, economici, educaționali și familiali, care se 

conectează puternic și duc la un dezavantaj cumulativ. În multe cazuri, părăsirea timpurie a școlii este rezultatul 

unui proces de dezangajare progresivă de la educație, legat de lipsa de performanță, ale cărei rădăcini se află în 

primii ani. 

 Cercetările arată că statutul socio-economic și nivelul de educație al părinților sunt printre cei mai 

puternici și determinanți factori ai abandonului școlar timpuriu. La nivelul școlii, practicile în școală și în clasă, 

atitudinile profesorilor și stilurile de predare afectează, de asemenea, motivația și angajamentul copiilor și tinerilor 

față de educație: un climat școlar nefavorabil, lipsa plasării cursantului în centrul actului educațional, 

conștientizarea necorespunzătoare a dezavantajului educațional, violența și agresiunea, relațiile dintre profesori 

și elevi, metodele de predare și programele de învățământ care sunt percepute ca fiind irelevante sunt unii dintre 

factorii care pot contribui la decizia de a părăsi educația prematur. 

 Politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii ar trebui să fie integrate într-o viziune generală a 

învățământului axată pe cursanți, în care educația de înaltă calitate este accesibilă tuturor. Într-o astfel de viziune, 

școlile au un rol esențial de jucat pentru a se asigura că toți cursanții ating întregul lor potențial de creștere, 

indiferent de factorii individuali și familiali, statutul socio-economic și experiențele de viață. Școlile trebuie să 

fie medii de învățare sigure, primitoare și grijulii, luptând pentru implicarea cursanților, în care copiii și tinerii 

pot să crească și să se dezvolte ca indivizi și membri ai comunității, să se simtă respectați, apreciați și recunoscuți 

în talentele și nevoile lor specifice.  

Dezvoltarea unei "abordări școlare integrate" pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii înseamnă că 

obiectivul de a elimina abandonul școlar și de a încuraja succesul școlar pentru toți ar trebui promovat în mod 

consecvent și sistematic în toate dimensiunile vieții școlare, care ar putea avea un impact asupra realizării 

educaționale. Astfel, toți membrii comunității școlare (liderii școlari, medii de management, personal didactic și 

non-didactic, studenți, părinți și familii) se simt responsabili și joacă un rol activ în combaterea dezavantajelor 

educaționale și prevenirea abandonului școla.  

Este foarte important ca organizația educațională - școala să aibă un sistem de valori bine definit, să aibă 

o viziune adaptată contextelor de pe piața muncii. Școala trebuie să producă impact asupra elevilor, părinților, 
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societății. Impactul puternic din şcoală se produce prin modul în care gândim, la toate nivelurile. Un management, 

oricât de vizionar ar fi, nu poate produce acest impact dacă nu determină, în fiecare cadru didactic, schimbarea 

necesară. Unul sau mai mulţi profesori, oricât de pasionaţi şi preocupaţi în realizarea unui act didactic de înalt 

impact, nu vor reuşi să determine impactul general al şcolii respective. 

 Profesorii sunt liderii, iar sarcina lor fundamentală este să evalueze efectele predării lor asupra învățării 

și progreselor înregistrate de elevi. Una dintre cele mai eficiente intervenții este feedback-ul. Succesul și eșecul 

în învățarea elevilor se transpun  în ceea ce profesorii/liderii, în calitate de coordonatori, au făcut sau n-au făcut.  

Toți elevii pot fi provocați și stimulați, de aceea cadrele didactice trebuie să aibă așteptări mari de la toți 

elevii şi de la fiecare în parte. Profesorii sunt agenți ai schimbării, trebuie să încurajeze elevii să le ceară sprijinul 

când e nevoie.  

Dacă profesorii au fost considerați pe rând, facilitatori ai învăţării, dezvoltatori de scenarii de învăţare, 

constructori de oportunităţi de învăţare, asistăm la o schimbare de paradigmă în educație, profesorii trebuie să-și 

evalueze permanent propriul impact, să stimuleze elevii, să aibă așteptări mari de la toți elevii, să îi provoace 

permanent pentru a participa la învățare.  

Profesorii trebuie să fie experți în învățarea adaptativă, să cunoască multiple căi de a preda și a învăța, să 

fie capabili să antreneze și să impună diverse moduri de a învăța. Deschiși permanent la provocări, profesorii 

trebuie să se centreze pe învățarea elevilor, să asculte cu atenție întrebările, ideile, dificultățile elevilor şi să încerce  

variate soluţii pentru fiecare dintre problemele elevilor săi. 

 Arta predării constă în a identifica cele mai potrivite strategii de învățare pentru fiecare elev și nu pentru 

întreaga clasă. Ceea ce este o provocare pentru un anumit elev, nu este pentru altul. Rolul profesorului nu este de 

a decide asupra sarcinii, ci asupra modalității de a-i stimula pe elevi către realizarea sarcinii propuse. 

 Dezvoltarea unor relații pozitive în sălile de clasă și în cancelarie, încurajează propagarea deschiderii în 

educație. Suntem preocupați de climatul din sălile de clasă, dar scopul principal este de a permite elevilor să se 

simtă în regulă cu greșelile care le fac, să fie în clasă un mediu în care greșelile sunt receptate ca oportunități. 

Elevii pot să spună că atmosfera clasei este echitabilă, empatică și de încredere, dacă pot afirma cu ușurință că nu 

înteleg, fără să fie subevaluaţi de colegi pentru aceasta.  

Climatul de încredere în cancelarie există atunci când toți profesorii vorbesc despre predare și impactul 

lor asupra procesului instituțional. Părinții știu puține lucruri despre învățare și ar fi oportună nu numai discutarea 

cu aceștia, ci și predarea limbajului specific învățării. O școală este dotată cu învățare vizibilă atunci cînd cadrele 

didactice devin evaluatori ai propriei lor predări.  

Predarea si învățarea vizibilă are loc atunci când cadrele didactice pot vedea învățarea prin ochii elevilor 

și ii ajută să devină proprii lor profesori. Învățarea vizibilă ajută școala să afle impactul pe care îl are asupra 

rezultatelor elevilor, şi mai ales, ajută şcoala să formeze generaţia capabilă, de care va avea nevoie societatea 

viitorului. 

 Măsurile de prevenire sunt menite să reducă riscul de părăsire timpurie a școlii înainte de debutul 

problemei, prin asigurarea unei baze solide, timpurii, copiilor, în vederea dezvoltării potențialului și înlesnirii 

procesului de integrare în mediul școlar. Măsurile de intervenție au rolul de a preveni și/sau corecta fenomenul 

părăsirii timpurii a școlii prin îmbunătățirea calității educației și formării profesionale la nivelul instituțiilor de 

învățământ, prin reacționarea la semnele de avertizare timpurie și prin furnizarea de sprijin specific elevilor sau 

grupurilor aflate în situație de risc . 
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  Măsurile de compensare sunt menite să îi sprijine pe cei care au părăsit școala timpuriu pentru a reveni în 

educație, oferind rute de reinserție în învățământ, de formare profesională și de dobândire a unei calificări. 

Strategia propusă are în vedere, în principal, grupurile care sunt supuse celui mai mare risc de a părăsi timpuriu 

școala. 

 După cum am menționat mai sus, câteva grupuri sunt supuse unui risc ridicat de părăsire timpurie a școlii, 

pornind de la o combinație de factori cerereofertă. Grupurile vizate, în principal, de această Strategie includ:  copii 

și tineri care se vor încadra în grupa de vârstă 18-24 de ani  ,copii și tineri din familii cu statut socioeconomic 

scăzut (sărace); copii și tineri din zonele rurale; și  copii și tineri romi și alte grupuri marginalizate sau 

subreprezentate. 

  Cu toate acestea, Strategia își propune să sprijine și intervențiile care se adresează altor grupuri țintă, în 

afara celor principale. Prioritizarea sprijinului acordat diferitelor grupuri țintă este lăsată în sarcina acelor 

profesioniști și actori interesați, care vor asigura implementarea corespunzătoarea Strategiei și, mai important, 

sustenabilitatea rezultatelor acesteia în viitor. Împreună, ei sunt partenerii care vor asigura succesul Strategiei.  

La nivel central și regional, membrii acestui grup includ profesioniști ai MECȘ, inspectori școlari și 

furnizori de formare inițială, cum ar fi profesorii universitari. La nivel local, acest grup include cadre didactice, 

directori de școală, consilieri și mediatori, părinți, asistenți sociali, instructori și tutori, reprezentanți ai ONG-

urilor și membri ai comunităților. 
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Ideea că ar trebui să existe egalitate de șanse în educație și toată lumea să aibă acces corect și egal la o 

educație de bună calitate, indiferent de mediul social, rasă, sex sau religie, și în care oamenii obțin succes în 

educație, în funcție de eforturile și capacitatea lor, în afara oricărei forme de discriminare, este înscrisă în mai 

multe convenții internaționale. Articolul 26 din Declarația Universală a drepturilor omului (Națiunile Unite, 1948) 
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proclamă că „toată lumea are dreptul la educație”, că „educația va fi gratuită, cel puțin în etapele elementare 

sau fundamentale” și că „educația va fi îndreptată către dezvoltarea deplină a personalității umane ... ”. 

În ceea ce privește promovarea egalității de șanse în educație, articolul 1 din Convenția împotriva 

discriminării în educație (UNESCO, 1960) constată că termenul discriminare include orice distincție, excludere, 

limitare sau preferință care, bazându-se pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, orientare politică, originea națională 

sau socială, condiția economică sau mediu, are scopul sau efectul de a anula sau de a compromite egalitatea de 

tratament în educație și în mod particular: (a) de a priva orice persoană sau grup de persoane de acces la educație 

de orice tip sau la orice nivel; (b) limitarea șanselor oricărei persoane sau oricărui grup de persoane și educarea 

unui standard inferior; și (c) să creeze pentru orice persoană sau grup sau persoane condiții incompatibile cu 

demnitatea omului. În cadrul convenției, termenul „educație” se referă la toate tipurile și nivelurile a educației și 

include accesul la educație, standardul și calitatea educației și condițiile în care este desfășurată. În aceste 

declarații și Convenții privind egalitatea de șanse în educație este, în general, considerat că indivizii au egalitatea 

de oportunități „pe baza capacității individuale” (Articolul 28 din Convenția privind drepturile copilului, Națiunile 

Unite, 1989; Articolul 26 din Declarația universală a drepturilor omului; Raportul educației mondiale, UNESCO, 

2000.) 

În ciuda acestor convenții internaționale, care încearcă să promoveze accesul egal  

și echitatea în educație, în realitate trăim într-o lume în care egalitatea de șanse în educație nu există în prezent de 

cele mai multe ori. În schimb, mulți indivizi din întreaga lume primesc o a doua educație sau nicio educație, nu 

pentru că nu au capacitate, sunt leneși sau nu apreciază educația, ci din cauza circumstanțelor dincolo de controlul 

lor imediat. În țările în curs de dezvoltare în care este disponibil accesul la educație, programele de educație oferite 

sunt adesea minimale și de calitate scăzută, astfel încât elevii revin la analfabetism la doar câțiva ani după 

terminarea școlii. 

Școlarizarea a fost considerată în România în perioada comunistă „marele egalizator” în cadrul societății. 

Datorită școlii, abilitățile copilului pot triumfa asupra circumstanțelor și acesta ar fi rezultatul predominant dacă 

școlile publice din România zilelor noastre ar furniza egalitate în acoperirea conținutului. Orice elev dispus să 

muncească din greu și să folosescă oportunitatea de a învăța cu siguranță ar avea șansa de a reuși în funcție de cât 

ar permite talentul său, indiferent de originile familiei și statutul socio-economic. Uneori, o concluzie falsă este 

aceea că lipsa succesului școlar trebuie să se datoreze lipsei de talent sau de inteligență a unui elev, lipsei de 

muncă, de perseverență sau un amestec al acestora. Eșecul este mereu considerat ca fiind individual, provocat de 

lipsa de efort, talent, motivație, aplicare sau perseverență, nu o lipsă de oportunități.  
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Este egalitatea de șanse în educație o realitate sau este este un mit satisfăcător care ușurează conștiința 

națională? Dacă o astfel de egalitate este reală, atunci mulți vor susține că nimeni - cu excepția, poate, a elevului 

– nu poate fi învinovățit pentru rezultate disconcordante - nu educatorii, nu factorii de decizie, nu școlile și nici 

comunitatea. Totuși, efectele sărăciei trebuie luat în considerare în țara noastră unde ..... din populație trăiește la 

limita subzistenței. Pe de altă parte, dacă o asemenea egalitate este un mit, atunci toți trebuie să participe la 

succesul sau eșecul individual al elevilor.  

Prin urmare, este important să se stabilească dacă șansele egale de a învăța sunt o realitate în România. 

Egalitatea oportunităților de învățământ implică faptul că serviciile educaționale ar trebui să fie accesibile tuturor, 

respectând abilitățile și interesele lor. Utilizarea tehnologiei în educație este folosită pentru a crește accesul atât 

la cunoștințe, cât și la resurse pentru elevi. În contextul din ultima perioadă, școala online pune problema 

impactului tehnologiei asupra egalității șanselor educaționale. Tehnologia este în perioada școlii la distanță un 

factor decisiv care în unele zone produce inegalitate de șanse. 

Nici cererea de resurse educaționale egale, nici cererile de rezultate educaționale egale nu pot înlocui în 

mod adecvat cererea de șanse educaționale egale. Din acest motiv, egalitatea de șanse în educație rămâne un ideal 

important, chiar dacă are potențialul de a provoca controverse și ar trebui, prin urmare, să fie privit cu mare 

precauție. În primul rând, cererea de șanse educaționale egale poate duce la atribuirea prematură a rezultatelor 

educaționale inegale, care ar fi putut fi evitate, la talent și eforturi inegale. În al doilea rând, această cerere creează 

tendința de a justifica inegalitățile sociale, spunând că, până la urmă, au fost luate măsuri pentru a realiza șanse 

educaționale egale. În al treilea rând, poate duce la limitarea tuturor eforturilor din sistemul educațional pentru a 

realiza doar oportunități educaționale egale. Această cerere este însă incompletă, deoarece cei care au dificultăți 

în învățare ar trebui să primească mai multă atenție și mai multe resurse pentru educația lor decât ceilalți. O 

abordare mai puternică asupra rezultatelor educaționale, în loc de oportunități educaționale egale, ar contracara 

aceste pericole. Cu toate acestea, este imposibil să înlocuim pe deplin cererea de șanse educaționale egale cu 

cererea de rezultate educaționale egale. 

În plus, chiar și cu prezența unor standarde de performanță bine definite, evaluarea nu este standardizată, 

iar discrepanțele în notare între urban/rural, școli de top/școli de cartier, zone cu nivel material ridicat/ zone sărace 

sunt foarte mari, ceea ce face dificilă privirea de ansamblu asupra sistemului. Doar evaluarile și examenele 

nationale pot oferi un cadru standardizat de unde reies diferențe mari, care scot în evidență că există cu adevărat 

o inegalitate de șanse, dată de dotări, de calitatea corpului educațional, de lipsa implicării familiilor sau de 

condițiile dificile de trai.  
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Astfel, este important modul în care oportunitățile educaționale egale, oportunitățile egale de muncă și 

egalitatea de oportunități pentru bunăstare sunt legate între ele și cum sunt legate de alte probleme de inechitate 

socială. Există mai multe obiecții importante cu privire la accentul pe egalitatea de șanse educaționale. Cu toate 

acestea, egalitatea de șanse educaționale este inevitabilă atunci când pledăm pentru oferirea de oportunități tuturor 

elevilor, în spiritul drepturilor omului și ale copilului. 

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

ABANDONUL ȘCOLAR 

 
Prof. Dena Nela 

 Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu” 

Giurgiu, jud. Giurgiu 

 
 

Abandonul școlar reprezintă atât o problemă individuală cât și a societății. 

Cauzele abandonului școlar sunt: 

-psihologice, care țin de starea de sănătate și de personalitatea elevului: lipsa interesului și motivația 

școlară scăzută, anxietate școlară, extenuare, autoeficiență scăzută, imagine de sine și stimă de sine scăzute, 

sentimente de inferioritate, încredere redusă în educația școlară, abilități sociale reduse, refuzul și neputința de a 

răspunde presiunilor părinților; 

-sociale, țin de familie, de condițiile socio-economice ale familiei copilului: familii care trăiesc în condiții 

socio-economice precare, familii sărace, familii dizarmonice, părinți absenți, plecați în străinătate; 

-psihopedagogice, țin de școală, de mediul școlar, relații defectuase profesor-elev care implică ironizarea 

și umilirea elevului, evaluarea subiectivă, frica de evaluare, conflicte în clasă, nedreptăți și frustrări ale elevului, 

disciplină severă, programă încărcată, lipsa de tact a profesorilor. 

 

Mulți părinți și profesori se axează pe competiție, performanță și note bune, asa cum au fost și ei 

impulsionați, ignorand celelalte aspecte ale procesului de învățare. 

În cazul abandonului școlar, măsurile constau într-o diagnoză cât mai completă a situației, a factorilor care 

au dus la o evoluție școlară negativă a elevului, consilierea psihologică a acestuia și a familiei, discutarea cu 

dirigintele, profesorii pentru a nu pune presiune pe elev, promovarea și punerea în aplicare a programelor de 

prevenție a abandonului școlar, susținerea concretă a elevului de către părinți, colegi și profesori pentru a-și 

finaliza studiile. 

Abandonul școlar este, din păcate, o certitudine a societății, fiind una din marile probleme ale sistemului 

educațional. 

Abandonul școlar generează șomaj, excluziune socială, sărăcie, probleme de sănătate. Efectele 

abandonului școlar se resimt asupra societății și creșterii economice. Cei care abandonează de timpuriu școala, au 

tendința de a participa mai puțin la procesul democratic, sunt cetățeni mai putin activi.  

Este nevoie de o programă de monitorizare, de strategii de tratare diferențiată, individualizată pentru elevii 

aflați în această situație. 

Pentru a-i ajuta eficient pe elevii care prezintă risc de abandon școlar este nevoie de implicarea 

personalului didactic, a consilierului școlar, a psihologului, o bună cunoaștere a particularităților psihologice ale 

elevilor (capacitate intelectuală, rezistență la stres, rezistența la efort de lungă durată, capacitate de concentrare, 

atenție, abilități de comunicare, relaționare, nevoi cognitive pentru a putea preveni și a remedia aceste situații). 

O reorganizare a învățământului profesional consider că ar conduce la o scădere a abandonului școlar. 
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DESPRE ROLUL PROFESORULUI IN PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

O clasă de științele naturii- povești reale 

 Profesor Mișoc Mariana Adela 

Liceul Teoretic Tudor Vianu 

 Giurgiu, jud Giurgiu 

 

Motto: Îndrăznește să visezi, să crezi că poți realiza și  ”Nu abandona școala, ea este singura care te poate ridica 

!”. 

 

Septembrie 2018 și o clasă de științe care adună parcă toți copiii cu o situație specială. Prima zi de școală 

vine din nou cu emoții pentru mine, profesorul diriginte, dar vine cu emoții și pentru copiii din clasă și pentru 

câțiva părinți care îi însoțeau pe aceștia la școală în dorința de a le fi alături și de-a cunoaște pe omul care avea 

să-i aibă în grijă timp de patru ani. Ora de dirigenție e scurtă  și la ea au luat parte și adulții care au rămas să-mi 

prezinte situația de acasă a copiilor.    

Din cei 27 de elevi înscriși, nouă  erau repetenți de anul trecut sau repetenți de doi ani. Aveam în clasă 

copii proveniți din familii monoparentale, copii care aveau părinți plecați la muncă în străinătate și lăsați cu mama, 

cu tata sau cu bunicii. Unii elevi din mediu rural proveneau din familii cu mulți copii, din familii în care părinții 

nu aveau loc de muncă și abia reușeau să lucreze pământul și să crească ceva animale ca să-și hrănească familia ; 

eru copii care nu aveau în fiecare zi banii necesari navetei pentru a veni la școală, erau copii aflați în plasament și 

copii din case de ajutor social.  

Deci, marea problemă a elevilor din acestă clasă era lipsa unei familii aproape, era lipsa sprijinului acesteia 

în dezvoltarea și formarea lor. Așadar, școala cu tot al ei, profesori, colegi, spații, relații trebuia să fie și ”un 

acasă” ; trebuia să asculte și să rezoneze cu toate problemele acestor copii, să fie o școală caldă, să fie prietenoasă 

și să le ofere dragoste, să le ofere plăcerea de-a învăța, să le stimuleze curiozitatea și dorința de a face ceva bun 

în viață, mai bun decât le oferă acum familia. 

 Trei dintre ei erau copii instituționalizați în Centre sociale din Giurgiu. Ș. M. era o fată timidă, din mediul 

rural, cu o familie care s-a destrămat : tatăl era în pușcărie, iar mama care era acasă, fără loc de muncă, cu doi 

frați mai mici s-a recăsătorit. Ea a decis ca două fete : M și o soră mai mare să fie preluate de Protecția copilului 

din Giurgiu. Acum M. locuia la o căsuță din oraș. Era cuminte, venea la școală și participa la acțiunile extrașcolare, 

se simțea bine în compania colegilor și îi plăcea la școală. Totuși nu comunica foarte ușor și întâmpina greutăți în 

învățare; se exprima destul de greoi, dar îmbucurător era că avea caiete frumoase și dorea să învețe. Nu lipsea de 

la școală și a înțeles că numai școala poate să o ajute să-și depășescă condiția.  
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H. F locuia în Centrul de servicii sociale de lângă liceu, era de etnie romă și nu-și cunoștea familia, cu 

excepția unei surori care era mai mare și elevă în clasa a XI-a în același liceu. Comunica foarte greu, întâmpina 

mari dificultăți în învățare, scria și citea greu, dar era foarte cuminte și se străduia mult să intre în rândul colegilor 

de clasă. La un moment dat, prin semestrul al II-lea al anului școlar din clasa a IX-a, sora mai mare abandonează 

școala, se mărită și familia soțului îi promite lui F că îl va lua și pe el din centru. F. trăiește cu această speranță și 

are mare încredere în această promisiune. Din păcate lucrurile nu se întâmplă așa și. bineînțeles, că dezamăgirea 

acestui copil este foarte mare și lasă răni adânci. Totuși vine la școală și încearcă să nu abandoneze ; este sprijinit 

de profesori, de colegi și toate se derulează spre a-i fi bine acestui copil încercat mult de soartă. 

M.M. este tot din sistemul de copii abandonați și locuiește la o căsuță din oraș care este amplasată mai 

departe de liceu. Are mai mult de stăbătut până la școală, dar nu-l deranjează acest lucru pentru că-i place natura, 

îi plac plimbările și se simte bine pe drumul spre școală. Are un însoțitor de la Căsuță pentru că obijnuia, în trecut, 

să fugă de la căsuță și avea acolo un comportament mai rebel. La școală nu a arătat acest lucru. Avea un coeficient 

de inteligență mai mare decât a colegilor de clasă, învăța mai ușor și, de cele mai multe ori, te surprindea plăcut 

prin răspunsurile pe care le dădea. Reacționa pozitiv la toate laudele și încurajările și dorea să fie mai bun. Nu 

cunoștea pe nimeni din familie, fusese abandonat de mic și simțea nevoia mare de apreciere și încurajare, avea 

nevoie de iubire, de îndrumare, de sfaturi. Orice notă mare aducea în sufletul lui o bucurie, o satisfacție și îl 

împingea înainte. Se străduia să răspundă cât mai bine la toate solicitările și se lipise parcă de mine. Era ascultător, 

săritor și extrem de modest. Cu toate acestea la Căsuță avea probleme de comportament și era mustrat, pedepsit, 

uneori și încerca să fugă de acolo cu alți colegi. Mi-a povestit că a fugit odată, două zile, cu trei băieți, cu numai 

doi lei și s-au plimbat pe calea ferată, de la Giurgiu până la Frătești. Apoi s-au întors, morți de foame la Căsuța 

care era casa lor. Bineînțeles că au fost pedepsiți.  

M.M a fost internat două săptămâni la un centru pentru tulburări psihice. După această perioadă vine la 

școală și este din nou, același elev cuminte, care ascultă de profesori și își îndeplinește sarcinile, dar totuși toate 

întâmplările conduc spre întrebarea ”Oare ce se întâmplă cu adevărat în centrele de servicii sociale  ?” M. M. 

termină cu bine clasa a IX-a și obține chiar și premii și diplome speciale pentru desene la Concursuri regionale și 

naționale, dar și pentru atitudinea bună și pozitivă manifestată pe parcursul anului școlar.  

V.A. provine dintr-o familie monoparentală. Este abandonat de mamă și lăsat în grija tatălui. Acesta este 

preocupat de educația copilului ; se interesează de evoluția lui la școală. Rezultatele elevului la învățătură sunt 

bune, dar ar putea fi și mai bune având în vedere că este inteligent, cu o minte fulger, dar este destul de leneș și 

uneori crede că i se cuvine totul. Problema cea mai rea este lipsa mamei și a iubirii de mamă  (aceasta a plecat la 

muncă în străinătate și practic l-a abandonat) și evoluția lui este determinată de ura pentru aceasta, ură care este 

insuflată de tată, dar ea se manifestă în general asupra femeii și nu este un lucru bun. Apar uneori conflicte între 

el și colege de clasă. Termină cu rezultate bune clasa a IX-a. 

M.A este dintr-o familie cu cinci copii, din mediul rural în care numai tatăl are serviciu. La acestă elevă 

marea problemă este nivelul financiar foarte scăzut și, de multe ori, este nevoită să lipseacă de la școală pentru că 

nu are bani pentru navetă. Învăță destul de greu, iar absentările de la școală produc mari lacune. Este liniștită, cu 

bun simț și profesorii și colegii o sprijină și o doresc lângă ei, așa că A. promovează clasa a IX-a. 

S. I provine dintr-o familie în care mama divorțată se recăsătorește și are acum un frate de câteva luni. 

Chiar dacă este inteligentă și învață ușor eleva a acumulat multe absențe, deoarece de multe ori este nevoită să 

rămână acasă, s-o ajute pe mamă la treabă și să aibă grijă de cel mic. Părinții nu colaborează cu școala și nu văd 

o necesitate și obligativitate în mersul la școală. De aceea, preferă ca I. să rămână acasă și să se ocupe de 

gospodărie. Încească să nu abandoneze școala și este ajutată mult de profesori.  



 

Revista electronică Rădăcini NR. 2/2021 

 pag. 112 

Așadar, stilul de educaţie şi evenimentele ce se ivesc în familie, relaţiile dintre părinţi, relaţiile copilului 

care învaţă cu ceilalţi membrii ai familiei, atitudinea părinților faţă de activitatea copilului, dar şi faţă de 

problemele lui personale, toți factorii familiali favorizează sau defavorizează copilul. 

Activitatea cu elevi din  aceste categorii dezavantajate (copii din familii monoparentale, copii în 

plasament, copii crescuți de rude, copii din comunităţi sărace, cu părinţi plecaţi în străinătate ) a necesitat un efort 

mai mare , dar a adus și satisfacții. Acești copii au fost sprijiniți în a-și arăta abilitățile, au fost încurajați în toate 

acțiunile, au dat dovadă de dorința de a învăța, de a evolua, au participat cu mare dragoste la activități extrașcolare, 

au putut să-și depășească condiția. Și au dovedit că se poate, cu ambiție, cu efort și dăruire și din partea lor și din 

partea profesorilor. 

 Cel mai important lucru, cred că este  încercarea de a crea un grup  de copii care să se simtă bine la școală 

și să găsească aici tocmai ceea ce le lipsește cel mai mult : cadrul familial, locul prietenos care  să le stârnescă 

curiozitatea, să le cultive încrederea în ei și în lumea de afară, locul și oamenii care să le dăruiască dragoste și să -

i facă să înțeleagă că învățarea are rost, durează pe parcursul întregii vieți și poate să determine schimbarea 

condiției lor. Acești tineri din România sunt un semnal de alarmă pentru școala românească și oamenii ei, și 

constituie o dorință de a fi mai buni din toate punctele de vedere.  

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

 

CUNOASTEREA SI PROMOVAREA METODELOR DIDACTICE PENTRU 

PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR IN ROMANIA 

 

Budulan Cosmin-Gheorghe 

Școala Gimnazială Drăguțești, 

Localitatea Drăguțești, Jud. Gorj 

 

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

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

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

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

repetate rânduri în şcoală. 

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

competenţelor  cadrelor  didactice  de  lucru  în  echipă  şi  de  folosire  a  planificării strategice în vederea 

identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, 

în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu  efect de abandon şcolar. 

     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  copiiilor  prin muncă de către părinți. Lipsa 

interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin  dezamăgirile  personale  ale  părinților 

şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi susceptibilă față de instituțiile formale. 

     Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin 

stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri  care să  asigure  

transportul  elevilor,  dar şi  asigurarea hranei  pentru  elevi  care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De 

asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte 

iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă 

părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de 

practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

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

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

al  elevului.  Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii 

încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudi-nea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de 

manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: 

fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania,  copiatul  şi  

suicidul.  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. 
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    Factorii  de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, absenteism, 

repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, 

competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția fenomenului de abandon şcolar. 

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

a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi ocolite, 

necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața 

elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau 

chiar să chiulească de la şcoală. 

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

• identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

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

• creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de abandon 

şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol imediat de 

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

îndelungată. Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

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

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

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

• psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

• juridico-sociale – aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială  prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

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

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

de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

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

fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi 

percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea  un   loc, un statut, un rol  şi  o valoare, fapt 

ce îi  determină să îndrăgească mediul şcolar.  Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele 

şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic 

şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar 

trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie 

diferită faţă de restul copiilor. 

    În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei membrilor 

ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă 

la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o  „unicitate  
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pozitivă” – adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în 

esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care 

condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 

primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine 

în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, cadrelor 

didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului 

şcolar, o problema gravă în România. 

    Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi să 

nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

     Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o temă foarte 

mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi 

să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar reprezintă un 

motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. Popa Camelia 

 Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade” 

 Lupeni, jud. Hunedoara 

   

 Programele  de intervenţie de  tip sprijin educaţional  intensiv (SEI)  reprezintă, printre  altele, 

o  posibilă modalitate de egalizare a şanselor şcolare sau, altfel zis, de acordare a unui sprijin necesar - în procesul 

educaţional - elevilor proveniţi din grupuri vulnerabile. Există inegalitate şcolară atunci când categorii de elevi 

vulnerabili (cum sunt copiii din mediul rural, copiii romi,  copiii  din familii  monoparentale,  copiii  care provin  

din  familii sărace,  cu  educaţie parentală  scăzută) înregistrează rate mai scăzute de participare şcolară, respectiv 

un nivel mai scăzut al rezultatelor/competenţelor şcolare comparativ cu colegii lor din medii non-vulnerabile. 

 Frecvența cu care se produce ,,eșecul și abandonul școlar” în instituțiile de învățământ și, mai 

ales, aspectul de fenomen permanentizat pe care el poate să-1 dobândească adeseori ne determină să-1 privim cu 

toată responsabilitatea. Elevii cu probleme de comportament prezintă o motivaţie redusă pentru învăţarea şcolară 

; a nu întreprinde nimic pentru a-i motiva să inveţe la o anumită disciplină, presupunând că sunt suficient de 

maturi pentru a înţelege consecinţele la care se expun dacă nu învaţă, reprezintă una dintre cele mai grave erori. 
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 Mulți elevi ajung în şcoală având un nivel redus al stimei de sine, în timp ce alții îşi diminuează 

stima de sine în urma eşecurilor şcolare. Creşterea stimei de sine prin folosirea ascultării active în timpul predării 

se bazează pe stabilirea unei relații pozitive cu elevii, pe atitudinea încurajatoare a profesorului față de exprimarea 

sentimentelor de către elevi, pe cultivarea sincerității în relatia pedagogică, pe respectul față de perspectiva 

elevului asupra situației de învățare şi pe acceptarea necondiționată a elevului. 

 Structura familiei are infuenţă la rândul său asupra ratei abandonului şcolar. Familiile cu mulţi 

copii sunt foarte adesea expuse sărăciei;  relaţiile fraternale fiind  adesea menite să compenseze lipsa  părinţilor 

angrenaţi în activităţi productive care să asigure subzistenţa familiei.  

         Mediul şcolar  neprietenos  este un  factor  important  în privinţa  abandonului. Acest  aspect include  nu 

doar percepţia elevilor asupra şcolii, cadrelor didactice şi a relaţiilor cu ceilalţi elevi, dar şi factori obiectivi cum 

ar fi segregarea în cadrul şcolii, modul în care şcoala are şi transpune în practica de zi cu zi reguli privind rasismul, 

discriminarea şi hărţuirea celor aflaţi în şcoală.  

          Performanţa şcolară a elevului influenţează riscul de abandon şcolar, cu cât performanţa şcolară este mai 

înaltă cu atât  riscul de  abandon scade. 

 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 elevii în activităţi extracurriculare şi de 

consiliere. 

Metodele si bunele practici în prevenirea abandonului școlar: 

• Interviuri focalizate de grup şi individuale;  

• Parteneriat școală-familie-comunitatea locală; 

• Activități extrașcolare (excursii, spectacole, vizite la muzee, concursuri tematice etc.); 

• Implicarea părinților în problemele şcolii, în stabilirea curriculum-ului la decizia şcolii; 

• Organizarea unor ctivități de consiliere între copii, părinți, dascăli; 

• Stimularea copiilor cu rezultate bune la învățătură. 

BIBLIOGRAFIE: 

1.Clerget, Stephane, Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti,2008 ; 

2.Moisin, Anton, Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 2007 ; 

3.Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară 2009. 

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

 

 

 



 

Revista electronică Rădăcini NR. 2/2021 

 pag. 117 

PROIECT EDUCAȚIONAL: „STOP BULLYING! FIECARE COPIL CONTEAZĂ” 

 

Prof. Roman Rodica  

Liceul Teoretic „Mircea Eliade” 

 Lupeni jud.  Hunedoara 

 

          Societatea actuală se află într-un permanent proces de transformare, de schimbare. Transformarea existenței 

contemporane se produce sub acțiunea unor diverși. Între aceștia, o importanță covârșitoare o are dezvoltarea cu 

pași rapizi a științei și tehnicii.     

         În ceea ce privește educația, învățământul, provocările actualei societăți determină realizarea a noi reforme 

educaţionale şi modernizări curriculare. Bazată pe cunoaștere, societatea în care trăim astăzi se dezvoltă într-un 

ritm alert, iar competențele cerute profesorilor sunt în continuă schimbare. Cadrele didactice trebuie să  fie 

promotoare ale unei educații de calitate, având menirea de a conduce la performanță.    

      

         Învățământul online este o nouă și provocatoare experiențӑ de învățare, în care cadrul didactic  reușește sӑ 

ofere o instruire adecvatӑ,  care să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele așteptate și în acest mediu. 

            

        În ultima perioadă, afectată de pandemie, desfășurarea activităților extrașcolare a devenit o provocare, atât 

pentru noi profesorii, cât și pentru elevi. Astfel, pentru a veni în sprijinul elevilor, în sensul ca această perioadă 

să fie mai ușor de traversat, am propus și desfășurat o serie de activități extrașcolare din cele mai diverse. 

Implicarea elevilor în activități plăcute, precum și selectarea celor mai bune metode fac ca elevii să vină la școală 

și, bineînțeles, să participe la acestea.   

        Această perioadă „sensibilă” m-a determinat să aleg metodele cele mai eficiente, să organizez activități, să 

țin legătura strânsă cu familiile elevilor mei, pronind de la premisa că un cadru didactic trebuie să valorifice 

diversele experienţe de învăţare ale elevilor, să găsească căi, metode de a-şi valorifica propriile experienţe de 

învăţare. Elevii se simt valorizaţi și capătă încredere în ei. Aceștia învață să comunice cu ceilalţi, au şansa de a 

învăţa în mod autentic şi profund despre o temă şi de a-şi clarifica propriile valori şi atitudini faţă de cunoaştere. 

Ei interiorizează un continuum între ceea ce învaţă la şcoală şi ceea ce învaţă în alte contexte, nonformale sau 

informale.     

       În urma participării mele la cursul de formare: „Profesori competenți pentru copil și familie”, organizat de 

„Salvați Copiii!” România, am implementat Proiectul educațional intitulat: „Stop bullying! Fiecare copil 

contează”.        

      Am propus astfel  un număr de șase activități, în care elevii să fie implicați și care să contribuie la dezvoltarea 

lor socio-emoțională, cu atât mai mult cu cât fenomenul de „bullying ” și, mai nou, cel de „cyberbulling” sunt 

omniprezente. Bineînțeles, am luat în calcul și faptul că printre cauzele abandonului școlar se numără și fenomenul 

de „bullying”, care fac ca școala să devină un mediu de temut.   

        Elevii trebuie sprijiniți și mă refer inclusiv la sprijinul emoțional și psihologic, în vederea abordării 

problemelor legate de stres, depresie, tulburări post-traumatice, precum și a comportamentelor de risc. Întrucât 

școala se confruntă cu fenomenul abandonului școlar, participarea activă a elevilor este una dintre modalitățile de 

minimalizare și chiar de eliminare a acestui risc.   
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        Participarea activă a elevilor la diversele activități extrașcolare propuse îi face pe aceștia să se simtă parte a 

școlii, așa cum se simt parte a familiei lor. De asemenea, responsabilizarea de acest gen determină creșterea 

atașamentului față de toate activitățile derulate și față de școală.    

       Chiar dacă am păstrat distanța fizică, elevii au avut ocazia să lucreze împreună, să facă proiecte,  să învețe să 

promoveze școala ca pe un rezultat la muncii lor și, cel mai important, să continue școala , să nu se lase pradă a 

abandonului școlar.           

        În concluzie: „Educaţia este cea mai mare şi mai grea dintre problemele ce i s-au dat omului spre rezolvare. 

În acest sens, profesia cadrului didactic devine cea mai importantă şi mai dificilă dintre arte care trebuie să dea o 

formă frumoasă, dar în acelaşi timp puternică şi bine articulată unui suflet care nu se vede, şi care nu iartă prea 

uşor încercările greşite”. (I. Kant) 

 

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

 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC-ȘCOALA ONLINE-ABANDON ȘCOLAR 

 

Prof.  înv. primar Badea Viorel 

Școala Gimnazială ,,Constantin Ștefan” 

Albești, jud. Ialomița 

 

 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 în 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. 

 Cauzele generale ale abandonului școlar sunt de trei tipuri: 

1.cauze psihoindividuale (anatomo-fiziologice și psihice) – rar întâlnite în școala noastră; 

2. cauze pedagogice 

 relația profesor-elev, 

 relațiile dintre elevi, 

 ritmul muncii școlare, 

 atitudinea elevilor față de învățătuă și muncă, 

 lipsa de motivație a învățăturii, 
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 orientarea școlară și profesională defectuoasă, 

 atmosfera nefavorabilă din școală și societate față de învățătură și față de muncă etc. 

3. cauze socio-familiale 

 climatul cultural-educativ, 

 familii dezorganizate, 

 dezinteresul părinților, 

 conflicte familiale, 

 atitudinea familiei față de școală, 

 comportamentul prea liberal al părinților, 

 cerințe ce depășesc posibilitățile elevului. 

 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 clasă, elevii pot ajunge „egali„ cu colegii lor, 

fapt ce ar înlătura 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.  
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• 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 extrașcolare 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”. 

 World Vision România trage un semnal de alarmă asupra pericolului reprezentat de şcoala online pentru 

copiii care provin din medii defavorizate. Rata de abandon şcolar ar putea atinge cote record în acest an, consideră 

organizaţia. Aproape jumătate dintre elevii din mediile defavorizate, mai exact 40%, majoritatea înscrişi la şcolile 

din mediul rural, nu au făcut şcoală online din diverse motive. 

World Vision România menţionează următoarele cauze: 

• din cauza problemelor financiare, familiile lor nu le-au putut asigura un smartphone sau un calculator cu 

care să lucreze; 

• nu au avut conexiune la internet – unul din trei sate în care World Vision activează are zone cu semnal 

slab sau inexistent; 

• profesorii nu au fost pregătiţi să predea şi să-şi examineze elevii online; 

• nu au avut un loc acasă unde să participe la lecţiile online. 
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 Cel mult 70% dintre elevii de clasa a VIII-a din cele mai vulnerabile comunităţi din mediul rural au 

participat la evaluarea naţională. Jumătate din elevii care au participat la examenul de evaluare naţională au 

obţinut note sub 5 la matematică. 

 Efectele pandemiei au fost resimţite inclusiv de familiile acestor copii. În vara anului trecut, 60% dintre 

părinţi nu au lucrat, iar 50% dintre familii nu au avut alimente şi produse de bază. 

 La începutul anului 2021, în continuare 237.000 de elevi nu aveau acces la internet şi 287.000 de elevi nu 

aveau echipamente pentru şcoala online. 

 După decizia de redeschidere a şcolilor, peste 80% dintre profesori încă spun că au nevoie de formare în 

domeniul educaţiei digitale, doi din trei profesori afirmă că este necesar un ghid standardizat pentru educaţie 

remedială, iar aproape jumătate dintre profesorii din mediul rural care au răspuns unui sondaj al Fundaţiei World 

Vision România consideră că elevii lor au pierdut din materie în pandemie. 
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DIMINUAREA ABANDONULUI ȘCOLAR PRIN 

ACTIVITĂȚI PSIHO-SOCIOEDUCATIVE 

 

                                                                                  Prof. Înv.Preșc. Husariu Andreea,                 

                                                                  Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25, Iași 

 

         Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple cercetări pentru 

identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia unor noi factori ce contribuie la 

acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii educativ– informative şi formative, egalitatea de 

şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce 

contribuie la educaţia şcolară pentru stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen.   

         Abandonul şcolar este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative atât în plan psihologic 

individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va pierde tot mai mult încrederea în 

propriile posibilităţi şi capacităţi ajungând să dezvolte o teamă de eşec, cât şi pe plan social, pentru că eşecul 

şcolar permanentizat „stigmatizează, „etichetează şi conduce la o marginalizare socială cu un nivel crescut de 

comportamente deviante şi infracţionale.   



 

Revista electronică Rădăcini NR. 2/2021 

 pag. 122 

Prin abandon şcolar se desemnează, în general, ansamblul comportamentelor care încalcă sau transgresează 

normele sau valorile şcolare. Aşadar, devianţa şcolară va include totalitatea conduitelor care se abat de la normele 

şi valorile care reglementează mediul şcolar. Ele sunt precizate în regulamentele şcolare şi în cele de ordine 

interioară.  

Deoarece există diverse perspective de abordare a domeniului, în literatura de specialitate apar o varietate de 

termeni cu semnificaţii apropiate de cea a conceptului de „abandon‖ precum: indisciplină şcolară, delincvenţă 

juvenilă, inadaptare şcolară, tulburare de comportament, deviere de conduită. Abandonul constă în încetarea 

frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 

calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început. Pentru prevenirea 

abandonului școlar putem proune următoarele soluții:  

• Revizuirea programelor şcolare în scopul menţinerii interesului elevilor faţă de lecţii  

• Dotarea tuturor claselor cu echipament  modern în scopul eficientizării procesului educativ  

• Promovarea angajării în câmpul muncii cadre didactice cu o pregătire profesională înaltă  

• Monitorizarea elevilor care absentează frecvent de la ore  

• Motivarea elevilor de a nu absenta de la ore, prin implicarea lor în diverse acţiuni socioeducative  

• Luarea legăturii cu familia/tutorele copilului care absentează frecvent de la ore, în scopul elucidării 

situaţiei  

• Parteneriat diriginte-psiholog şcolar în scopul alegerii programului sau activităţilor de intervenţie/ 

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

• Implicarea părinţilor în viaţa social-morală şi educaţională a copiilor: asistare la ore; participare activă la 

şedinţele organizate în şcoli; participarea, alături de copii, la activităţi extra-curriculare; sprijinirea copilului în 

pregătirea temele pe acasă; comunicare eficientă cu copiii proprii  

• Desfăşurarea orelor informative pentru părinţi, pe diverse tematici, cum ar fi: „Consecinţele 

absenteismului şcolar”, „Consecinţele abandonului şcolar”, etc.  

• Suport psiho-emoţional familiilor social-vulnerabile, în scopul depăşirii situaţiilor psihotraumatizante şi 

dificile legate de creşterea şi educaţia copiilor  

• Colaborare cu mass-media în scopul realizării emisiunilor educative pe tematici diverse  

• Monitorizarea familiilor cu risc social sporit şi includerea acestora în diverse programe de sprijin social  

• Parteneriat polițist – părinte - cadru didactic, în vederea prevenirii şi diminuării problematicii abandonului 

şcolar în comunitate   

• Parteneriat asistent social-polițist în vederea intervenției timpurii în familiile cu risc sporit de 

vulnerabilitate  

• Sesizarea din partea comunității în situații de vulnerabilitate socială a minorilor  

• Parteneriat cu diverși actori sociali: medicul de familie, polițistul, preotul,pedagogii, reprezentanți ai 

societății civile, în scopul desfășurării diverselor măsuri socio-educative, cu impact pozitiv asupra creșterii și 

dezvoltării armonioase a copiilor din comunitate. 
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         Factorii cauzali ai abandonului școlar sunt multipli, dar cu precădere sunt cei de ordin social (vulnerabilitate 

socială, sărăcie, vicii sociale din familie, nivel educaţional scăzut) și cei ce ţin de particularităţile individuale 

(dificultăţi de însuşire a materiei, incapacitatea copiilor de a  gestiona situaţiile şi evenimentele noi, stimă de sine 

şi motivaţie scăzută, frustrări, lipsă de interes pentru dezvoltare personală, etc).  

        Cauzele ce ţin de particularitățile individuale ale elevilor cu risc de abandon școlar: stare de sănătate precară, 

motivaţia redusă pentru activităţile şcolare, absenteismul ridicat şi dificultăţile de învăţare.  În ultima perioadă 

colaborarea eficientă între şcoală, asistenţa socială şi alte servicii publice cu atribuţii în domeniul protecţiei 

copilului a devenit mai solidă, inclusiv datorită implicării în diferite proiecte şi comisii de specialitate, cum ar fi 

Consiliul pentru protecţia copilului, Comisia copilului aflat în dificultate.   

        Totuşi, nu sunt planificate resurse suficiente pentru desfăşurarea a mai multor  activităţi psiho-socio-

educative cu copiii (suport logistic, surse financiare), inclusiv activităţi de prevenire a abandonului școlar.  Pentru 

a spori nivelul încrederii în instituţiile din comunitate, dar şi pentru o mai bună implicare a diverşilor actori 

comunitari, inclusiv a părinţilor în activităţi de prevenire și diminuare a abandonului școlar, este necesar ca 

instituţiile ce desfăşoară activităţi de prevenire a delincvenţei juvenile să informeze publicul larg şi potenţialii 

parteneri despre activităţile desfăşurate.  
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ROLUL PROFESORULUI – DIRIGINTE ÎN PREVENIREA ȘI COMBATEREA 

ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. POPESCU ROXANA –MARCELA 

Liceul Teoretic “Ioan Petruș”  

Otopeni, jud.Ilfov 

 

“Omul poate deveni om numai prin educație. El nu e nimic decât ceea ce face educația din el.” 

 (Immanuel Kant) 

              În orice societate educația reprezintă progresul, dar există numeroase cazuri de copii care abandonează 

școala foarte devreme. Această retragere de la școală este din voia elevului, atunci când acesta este major și fără 

voia sa, atunci când este minor iar părinții decid pentru el. Fenomenul abandonului școlar a luat amploare în 
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ultimul timp datorită lipsei de motivație a elevilor și/sau părinților de a urma o școală, considerând  fie că școala 

nu îi pregătește pentru viață, fie că se pot realiza și fără școală prin diferite activități la limita legii sau infracțiuni.          

                O altă cauză a abandonului o constituie lipsa părinților de lângă copii și lăsarea lor în grija bunicilor 

care nu reușesc să-i convingă de importanța școlii și a învățăturii. Lipsa locului de muncă  al părinților, divorțul, 

decesul unuia dintre părinți, sărăcia familiei, violența în familie și nu în ultimul rând lipsa de educație a părinților 

și accesul redus la informație constituie alte motive ale abandonului școlar. La nivelul colectivului clasei, teama 

de eșec, de a nu se face de râs, excluderea din grup duc treptat la dorința elevului de a renunța la școală.                                                                                                                

  

                Cunoscând aceste cauze ale abandonului școlar se impun în primul rând măsuri de prevenire. Școala 

înpreună cu primăria să identifice acei elevi cu risc de abandon si să-i ajute prin asistență socială, cu rechizite, 

îmbrăcăminte, mâncare, iar biserica trebuie să se implice activ convingând familia și elevul că școala este cea mai 

sigură cale de a obține o viață mai bună și un trai decent.                                                                        

             Rolul profesorului constă în a identifica copiii aflați în pericol de abandon școlar, de a descoperi cauzele 

care stau la baza abandonului și de a găsi mijloacele și metodele de a ajuta respectivii elevi să continue școala.  

De aceea cadrul didactic trebuie trebuie să cunoască situația familială a copilului, să păstreze legătura cu 

părinții/bunicii, să discute cu el și să găsească împreună o posibilitate de a continua studiile. Este necesar să se 

lucreze asupre mentalității elevilor și părinților mai ales dacă părinții, la rândul lor, au abandonat de timpuriu 

școala.     

           Profesorul de educație plastică manifestă atitudine empatică și spirit creativ și datorită specificului 

disciplinei poate integra elevii în echipe de lucru, îi poate evidenția pentru activitățile lor, încurajțndu-i astfel să 

se exprime, făcându-i să depășească teama de eșec, frica de situația din familie. În clasele unde există copii aflați 

în pericol de abandon școlar se pot desfășura activități legate de acest subiect, insistându-se pe urmările 

abandonului. Se pot desfășura campanii și proiecte la nivel de școală în colaborare cu consilierul școlar și diferite 

alte instituții precum biserica, poliția, primăria,etc.       

            Măsurile de combatere a abandonului școlar trebuiesc adaptate fiecărui copil aflat în situație de abandon 

în funcție de cauza care a determinat renunțarea la școală, dar măsurile de prevenire este necesar să se aplice 

tuturor elevilor sub forma unor acțiuni desfăsurate la nivel de școală. 

 

 

 

  



 

Revista electronică Rădăcini NR. 2/2021 

 pag. 125 

 

 

 

 

 

 Studiu de caz. Elevul A.I , clasa a V-a  

             Elevul este crescut de bunica. Părinții sunt plecați în străinătate la muncă. În clasele primare bunica a 

reușit să stăpânească copilul, să îl determine să meargă la școală. Când a crescut, nu a mai ascultat, a intrat într-

un anturaj nepotrivit și a lipsit foarte mult de la școală.  

            În acest caz dirigintele trebuie să țină permanent legătura cu familia, aducându-i la cunoștință situația 

școlară a copilului. În același timp, prin discuții repetate, prin consiliere, prin sfaturi, profesorul poate să găsească 

o cale de comunicare cu elevul și îl poate determina să vină la școală, oferindu-i motivație, sprijin, încurajându-l 

și ajutându-l să depășească tentația de a abandona școala.  

 Studiu de caz. Eleva E. M. 

             Eleva este în clasa a VIII-a. În familie trece printr- o periodă tensionată, datorită certurilor dintre părinții 

aflați în divorț. Părinții nu îi acordă suficienă atenție. Numărul foarte mare de absențe vin ca un semnal de alarma 

pentru părinții care nu știu cum să procedeze în acest caz. Și aici intervenția dirigintelui este esențială. În 

colaborare cu consilierul școlar, pot purta conversații cu eleva , oferindu-i ajutorul necesar pentru a-și continua 

studiile.   

           Dirigintele este cel care trebuie să cunoască situația familială a elevilor, eventualele probleme care ar putea 

pune în pericol frecventarea școlii și să poată preîntâmpina situațiile de abandon școlar. Dacă în clasă sunt elevi 
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care intră în categoria de risc de abandon, profesorul diriginte, pe lîngă discuțiile cu familia, poate recomanda 

consiliere școlară, poate ajuta elevul financiar, obținând ajutor din partea familiilor unor colegi de clasă sau ONG-

uri, Consiliul Local,etc. Toate demersurile și discuțiile trebuie purtate cu maxima discreție astfel încât copilul în 

cauză să nu se simtă inferior sau că ar fi ceva în neregulă cu el. Niciodată nu ar trebui să se desfîșoare discuții 

despre ascest subiect în fața întregii clase, ci doar individual. La nivelul clasei acești elevi trebuie implicați în 

toate activitățile extrașcolare desfășurate. Dacă sunt implicate costuri pentru excursii, vizite, vizionări de 

spectacule, atunci cu sprijinul comitetului de părinți sau al său personal, costurile ar trebui acoperite pentru ca și 

elevul defavorizat să poată participa. Integrarea copiilor din medii defavorizate, care au risc de abandon școlar 

este esențială pentru a preîntâmpina renunțarea la școală.   

                În această perioadă în care școala s-a desfășurat mai mult online, foarte multi copii au fost în pragul 

abandonării școlii sau chia au renunțat, fie din cazul lipsei tehnologiei necesare, fie din cazul nivelului cultural al 

familiei care neînțelegând ce se întâmplă cu școala online și neavând posibilitatea să ajute copilul au preferat să 

îndemne elevul să renunțe pentru a merge la muncă sau  pentru a avea grijă de frații mai mici.  Țara noastră se 

situează undeva pe locul 2 în Europa în topul țărilor cu cel mai mare abandon școlar, lucru care este foarte trist. 

Ar putea exista sute de explicații, însă, de cele mai multe ori, acest lucru se întâmplă din cauza faptului că familiile 

din care acești copii provin, nu sunt destul de înstărite.  

              Iată că sărăcia rămâne, totuși, una dintre cauzele principale care duc la abandonarea timpurie a școlii. O 

rată mai mare a abandonului se înregistrează în rândul elevilor de liceu. Aceștia preferă să abandoneze școală, fie 

pentru a merge la muncă în străinătate, fie pentru a-și ajuta familia în țară.  

             Conform statisticilor, 6 milioane de tineri renunță anual la studii (ceea ce înseamna aproximativ 14% din 

numărul total de elevi). Pentru aceștia, viitorul este sumbru: somaj, sărăcie sau marginalizare. Tinerii care renunță 

prematur la studii sunt considerați a fi cei care deși au vârstele cuprinse între 18 si 24 de ani, au terminat cel mult 

învatamantul gimnazial la data la care abandoneaza școala.  

              De un real folos sunt, în acest sens, activitățile desfășurate la orele de dirigenție, prin implicarea 

profesorului diriginte în întâmpinarea situațiilor de abandon. Pot fi invitate la oră persone care au abandonat de 

timpuriu școala pentru a le expune elevilor situațiile prin care au trecut, pentru a le povesti cum a decurs viața lor 

după abandonarea școlii.  

             Fie că abandonează școala din cauza mediului familial sau din cauze apărute în comunisate sau mediul 

școlar, toți acești tineri sunt vulnerabili și se integreză greu într-o societate aflată într-o continuă evoluție. De 

aceea este esential ca părinții și cadrele didactice să colaboreze în permanent pentru a putea evita renunțarea 

timpurie la școală a copiilor.  
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ÎNVĂȚAREA ÎN MEDIUL VIRTUAL – DE LA ATRACTIVITATE LA 

ACCESIBILITATE: MOZAWEB 

 

Prof. Chirteș Codruța 

Colegiul Economic „Transilvania”  

Tîrgu Mureș, jud Mureș 

 

De mai mult de 20 de ani deja, mediul educațional digital a devenit o realitate, chiar dacă virtuală, în care 

se mișcă zeci de mii de utilizatori la nivel global. Propun spre analiză un site educativ care reunește zilnic mii de 

utilizatori, grație faptului că are variante pentru mai mult de 30 de limbi: mozaweb.com. Site-ul este destinat nu 

doar „actorilor” și „regizorilor” din prim-planul actului educațional (elevii și profesorii), ci și părinților, care pot 

cu ajutorul acestui site să se implice activ în educația copiilor. 

Din perspectiva unui prim criteriu, și anume relevanța, consider că site-ul vine în întâmpinarea celor mai 

diferite nevoi ale elevilor, ale profesorilor și ale altor persoane care se implică în diferite moduri în educație. De 

exemplu, nevoia de a accesa materiale sau diferite suporturi multimedia destinate învățării și predării este 

întâmpinată de existența caietelor digitale, a Mozabook-uri, precum și de posibilitatea de a răspunde prin lecții 

digitale pentru toate disciplinelor programelor școlare în vigoare. 

La nivelul conținuturilor, materialele, pe care le poate accesa oricine își creează un cont gratuit pe 

mozaweb.com, dezvăluie că tot ceea ce apare pe este valid la nivel științific și metodic (există, de altfel, și criterii 

pe care trebuie să le respecte cei care încarcă astfel de materiale pe site). Coerența internă a materialelor destinate 

învățării limbilor străine/ limbii materne este dată de concordanța dintre aceste materiale și ceea ce prevăd 

programele școlare, respectiv cadrul european al competențelor lingvistice. 

Toate conținuturile mizează îndeosebi pe componenta practică a învățării pentru a asigura finalitatea  

educațională: dobândirea/ formarea/ dezvoltarea de abilități și competențe, conținuturi fiind doar mijlocul de a 

ajunge la finalitatea precizată. În plus, conținutul este interactiv prin animații 3D, jocuri și panorame, alte 

instrumente interactive ce pot fi accesate în secțiunea „Biblioteca media”. 

Transparența și accesibilitatea sunt complet atinse de modul în care funcționează acest site. Am verificat, pe 

rând, diferite aspecte ca: 

• suportul curricular – se remarcă pe de o parte claritatea scopului acestuia, ușurința cu care utilizatorii au 

acces la el, precum și atractivitatea, atât de importantă pentru a menține treaz interesul și a crește motivația 

elevilor și chiar a profesorilor; 

• rezultatele învățării – sunt clar formulate și se pot realiza în diferite modalități; elevii pot crea pentru a 

arăta ceea ce au acumulat la nivel de cunoștințe, deprinderi, abilități, competențe, nu doar materialele 

multimedia „uzuale” precum ppt, tabele, GoogleDrive docs, ci și hărți interactive, animații 3D, video-uri 

educaționale, prelucrare de imagine, materiale audio, aplicații tematice și jocuri legate de materiile școlare, 

toate acestea putând fi accesate oricând online. 

Site-ul mozaWeb poate fi accesat cu orice browser, nefiind necesară instalarea unui software adițional. În 

cadrul lecțiilor digitale, elevii pot și și evaluați, un alt plus al transparenței. Secțiunile sunt foarte clar organizate, 

oferind posibilitatea de a identifica ușor ceea ce se caută, putându-se gestiona facil chiar și de către cei care au 

manifestat o oarecare reticență în legătură cu învățământul virtual/ la distanță până la momentul Corona. 

Instrucțiunile sunt clare, iar felul în care este structurat conținutul în unități nu prezinte dificultăți de înțelegere. 

https://www.mozaweb.com/


 

Revista electronică Rădăcini NR. 2/2021 

 pag. 128 

Atractivitatea site-ului este una peste medie, din punctul meu de vedere, ceea ce justifică și numărul mare de 

utilizatori la nivel mondial. Încet, dar sigur, pătrunde și în spațiul educațional românesc, pe măsură ce profesorii 

află de oportunitățile pe care le oferă acest site educațional. Modul de organizare și multitudinea de materiale pe 

care le oferă, posibilitățile de a crea produse digitale dintre cele mai diverse reprezintă elemente ce justifică 

creșterea motivației elevilor. Varietatea instrumentelor (pentru domeniul lingvistic, ofer doar câteva exemple: 

„Domino cu imagini”, „Jocuri lingvistice”, „Clase de cuvinte”, „Cartonașe cu cuvinte”, „Pictograme”, „Zaruri”, 

„Tablă cu litere”, „Zaruri”, „Ortografie și gramatică” etc.) contribuie la sporirea atenției elevilor, la eliminarea 

momentelor de plictiseală. 

Prin urmare, site-ul www.mozaweb.com are un caracter prietenos, atractiv, încurajând elevul prin tot ceea ce 

oferă, motivându-l pentru a dori să descopere noi oportunități și contexte de învățare, deschizând astfel drumul 

învățării pe tot parcursul vieții. „Bridging Learning to Life” este dezideratul ultim și foarte important al oricărui 

sistem de învățământ, al oricărui tip de abordare a educației (tradițională sau modernă, în mediul real sau virtual). 

A conecta rezultatele învățării cu viața reală, cu ceea ce realmente îi este necesar elevului pentru a se adapta 

contextelor pe care le va întâlni după finalizarea studiilor este foarte important pentru a realiza o educație de 

calitate. Din acest punct de vedere, site-ul oferă multiple căi de conexiune cu contexte autentice, ceea ce justifică 

și caracterul deschis al acestui suport educativ, un criteriu foarte important. Pe lângă facilitarea dezvoltării 

cognitive, elevii au posibilitatea de a integra ceea ce dobândesc (indiferent că sunt cunoștințe sau abilități/ 

competențe) în contexte diferite, interdisciplinare și, ulterior, transdisciplinare. 

Transferabilitatea achizițiilor și integrarea lor se realizează firesc prin produsele digitale existente sau care pot 

fi create de fiecare elev. De exemplu, o hartă mozaMap oferă posibilitatea de a desena și poziționa imagini, 

pictograme, baloane explicative și note. Instrumentul de desen integrat oferă multe opțiuni de ilustrare, precum și 

o bogată colecție de simboluri geografice și istorice. Desenele și ilustrațiile create în mozaMap pot fi ușor salvate 

și mutate, iar dimensiunea acestora poate fi ajustată la scara hărților. Hărțile astfel îmbogățite pot fi inserate în 

prezentări care pot fi partajate. Evidențiind pe hartă diferite caracteristici sau elemente ale anumitor perioade 

istorice, programul poate prezenta tranziția dintre acestea. Acest lucru permite ilustrarea impactului geografic pe 

care anumite evenimente l-au avut de-a lungul timpului (războaie, comerț, tratate) și îi ajută pe elevi să identifice 

și să înțeleagă corelațiile între evenimentele prezentate. În timpul derulării animației, datele corespunzătoare sunt 

afișate clar pe axa timpului în partea inferioară a ecranului. Viteza de redare poate fi modificată, existând și 

posibilitatea întreruperii animației în orice moment. 

Toate aceste elemente prezentate anterior susțin, pe de o parte, caracterul deschis, pe de altă parte 

implicarea, participarea activă a elevilor la folosirea/ crearea de instrumente pe site-ul evaluat. Interesul personal 

al fiecărui elev poate fi menținut treaz permanent, mai ales că instrumentele favorizează și învățarea în ritm 

propriu, revenirea asupra unor elemente relevante sau care nu au fost suficient aprofundate. Elevul devine 

conștient de propriul proces de învățare, de stilul de învățare cel mai potrivit structurii lui mentale și tipurilor de 

inteligență predominante. 

Nu în ultimul rând, un site educațional trebuie să aducă „plus valoare” din perspectiva principiului 

socializării care vizează două componente: abilitățile sociale și conștiința interculturală. Cu alte cuvinte, 

conținuturile trebuie să le dezvolte elevilor abilități de cooperare, de lucru în echipă, pregătindu-i astfel pentru 

integrarea ulterioară pe piața muncii. Astfel, vor avea o viziune panoramică a lucrurilor, vor reflecta asupra 

informațiilor din diferite culturi, nu doar asupra celei proprii, precum și la modul de raportare la diversitate. Faptul 

că site-ul este disponibil în atât de multe limbi, oferă posibilitatea de a accesa materiale care favorizează 

multiculturalismul. Chiar dacă nu există un chat care să ofere posibilitatea unei comunicări sincrone, colaborarea 

și comunicare sincronă în scop educativ sunt încurajate prin instrumentele, jocurile construite în manieră 

interactivă. 
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În concluzie, elementele identificate și dezvoltate în paragrafele anterioare, reprezentând criteriile și 

subcriteriile de evaluare, dovedesc viabilitatea site-ului educativ www.mozaweb.com, util pentru a realiza un 

ambient motivant și atractiv de învățare. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

STRATEGII DIDACTICE PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

Tudor Eugenia-Laura 

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” 

Caracal, jud. Olt 

 

Despre educaţie se vorbeşte foarte mult în toate mediile şi situaţiile sociale. Instituţiile, organizaţiile 

sociale, comunităţile umane, dar şi fiecare om, în numeroase contexte de viaţă, individuale şi colective, evocă 

puterea sau slăbiciunea educaţiei în faţa unor rezultate în activităţi care duc la satisfacţii sau insatisfacţii, la succes 

sau insucces. În ultimii ani, şcoala noastră se confruntă cu o problemă gravă – absenteismul – ce duce la abandonul 

şcolar, implicit la eşecul şcolar. Elevii, în special cei din ciclul liceal, acumulează un număr mare de absenţe 

nemotivate, locuiesc la distanţe mari faţă de şcoală, sunt reţinuţi de familii la treburile gospodăreşti sau provin 

din familii cu mulţi copii şi cu posibilităţi materiale reduse, unele dezorganizate. Numărul mare de absenţe duce 

la imposibilitatea încheierii situaţiei şcolare, a promovării care atrage după ele repetenţia şi abandonul şcolar, mai 

apoi.  

  Scopul acestui parteneriat îl constituie diminuarea numărului de elevi care abandonează şcoala şi creşterea 

motivaţiei învăţării pentru a asigura tuturor elevilor şanse egale la educaţia de bază prin   activități de 

conştientizarea importanţei educaţiei în formarea personalităţii elevului , atât în rândul elevilor problemă, cât şi a 

părinţilor acestora, dar și stimularea motivaţiei învăţării prin atragerea la activităţi extraşcolare a elevilor ce provin 

din familii dezorganizate şi cu posibilităţi materiale reduse.  

Astfel, se încearcă prevenirea abandonului școlar prin ateliere de socializare, interrelaționare, cunoștere 

de sine, identificarea valorilor și a atitudinii pentru societate, descoperirea țelurilor, îndeplinirea obiectivelor, etc.  

Activitățile propuse în cadrul acestui proiect au, în primul rând, ca obiective identificarea surselor de stres 

şcolar, conştientizarea propriilor reacţii la stres. Se vor nota reacţiile fizice/ fiziologice (ex: dureri de inimă, 

transpiraţii excesive, dureri de cap), cognitive (ce au gândit), emoţionale (ce au simţit), comportamentale (cum s-

au comportat). În final se vor identifica câteva modalităţi de reevaluare a evenimentului considerat stresant prin 

prisma gândirii pozitive.  

De asemenea, construirea unei imagini de sine pozitive se va realiza prin exerciții și activități de 

autocunoaştere, de dezvoltare personală și au ca finalitate dezvoltarea, creșterea stimei de sine. 

Exercițiile derulate în acest tip de activități oferă elevilor posibilitatea de a-şi defini calităţi personale care 

contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor. Se discută despre faptul că fiecare avem atuuri şi 

minusuri personale, minusuri pe care dorim să le ameliorăm, corectăm. Se va urmări, de asemenea, deplasarea 

discuţiei pe posibilitatea remedierii unor aspecte mai puţin pozitive ale propriei persoane. Se insistă ca elevii să 

identifice mai multe calităţi (aspecte pozitive), nu defecte (aspecte negative) ale propriei personalităţi întrucât 

accentul se va pune pe valorizarea individului. 

 

Bibliografie selectivă 

https://www.mozaweb.com/
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1. Basu, Mihaela (coord), Managementul și profilaxia absenteismului și abandonului școlar, Editura Ecou 

Transilvan 

2. GRAFIC Abandon școlar în România: situaţia pe regiuni (edupedu.ro) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

COMBATEREA FENOMENULUI DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A ȘCOLII 

 

 
prof. Mincă Daniela 

Școala Gimnazială Găneasa, jud. Olt 

 

    Abandonul școlar este o realitate din ce în ce mai izbitoare, o problemă gravă care pare să se accentueze 

din cauza problemelor economice. Abandonul școlar nu este o problemă numai a școlii, ci una națională. 

Cercetarea desfăşurată la nivel european scoate în evidenţă faptul că fenomenul de părăsire timpurie a şcolii 

implică un număr tot mai mare de elevi. Această situaţie subliniază faptul că două drepturi fundamentale ale 

copiilor sunt încălcate: dreptul la educaţie şi dreptul la securitate.  

    Un rol important în motivarea și menținerea elevilor în sistemul educațional revine, fără îndoială, 

profesorilor, mediului școlar. Profesorii sunt factorul cheie al învățării copiilor și tinerilor la școală și unul dintre 

principalii agenți pentru succesul educațional. 

    Activități educaționale care pot fi realizate pentru combaterea abandonului școlar sunt: 

✓ -Acțiuni umanitare pentru ajutorarea copiilor care provin din familii sarace în vedera evitării 

absenteismului. 

✓ -Oferirea de ajutoare /cadouri copiilor cu ocazia unor evenimente (Craciun, Ziua copilului) cu sprijinul 

unor sponsori. 

✓ -Asigurarea unui climat atractiv și afectiv, motivant pentru învățare și pentru stimularea elevilor de a 

veni cu placere la școală. 

✓ -Organizarea de ore de consultații pentru elevii în regres școlar. 

✓ -Asigurarea unor relații optime profesor-elev fără a știrbi prestigiul/autoritatea cadrelor didactice. 

✓ -Implicarea tuturor elevilor în acțiuni de înfrumusețare a școlii.  

✓ -Stimularea elevilor sa formuleze propuneri pentru oferta educationala a scolii 

✓ -Antrenarea tuturor elevilor în activitățile din calendarul propriu de activități extracurriculare. 

✓ -Integrarea corespunzătoare în colectivele claselor a tuturor elevilor și evitarea fenomenului de 

marginalizare. 

    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. 

    În concluzie, unul din principalele obiective ale şcolii, în prezent, îl constituie eradicarea absenteismului 

care atrage după sine reducerea abandonului şcolar, scăderea numărului de absenţe, ridicarea nivelului la 

învăţătură al elevilor şi îmbunătăţirea performanţei şcolare, creşterea nivelului de competitivitate şi creativitate al 

elevilor prin folosirea unor metode de predare eficiente, dar şi a unei baze materiale care să îi atragă pe elevi şi să 

îi provoace să gândească singuri, pentru că, înainte de toate şi după toate, şcoala trebuie să-i înveţe să 

supravieţuiască, devenind performanți cu timpul. 

 

 

Bibliografie:  

   Moisin, A.- Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 2007 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 
 

Prof. înv. primar Moisoc Carmen Diana 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți, Suceava 

 

“Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte”. 

Confucius 

 

          „Abandonul școlar și părăsirea timpurie a sistemului de educație reprezintă fenomene distincte; primul se 

referă la elevii care renunță să mai frecventeze școala (într-un anumit nivel de învățământ), în timp ce al doilea 

se referă la tinerii dintr-o anumită grupă de vârstă (18-24 de ani) care au părăsit sistemul de educație înainte de a 

finaliza învățământul obligatoriu și care nu au urmat ulterior un program de formare profesională 

continuă/calificare.”  

          Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată deosebit de importantă, nu doar pentru a combate 

consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării copilului, dar și pentru a oferi copiilor 

mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a dezavantajului între generații. Cercetările  

desfăşurate la nivel european evidenţiază faptul că fenomenul de părăsire timpurie a şcolii implică un număr tot 

mai mare de elevi. Această situaţie descrie un scenariu în care două drepturi fundamentale ale copiilor sunt 

încălcate: dreptul la educaţie şi dreptul la securitate personală. 

          Schimbările din societate şi din familia contemporană (problemele economice, problemele de relaţionare 

între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional redus, 

supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) determină acum mai multe probleme 

emoţionale la copii decât în trecut. 

          Cauzele abandonului școlar sunt: 

- familia – părinți plecați la muncă în străinătate, sărăcia, stil parental neglijent, divorțul  

părinților, lipsa de educație a acestora, mariajul timpuriu care apare în comunităţile de etnici rromi etc; 

- grupul dizarmonios de elevi: bullyingul, discriminarea pe considerente etnice, agresivitatea  

fizică, verbală, emoțională, discriminarea între copii pe considerente materiale; 

- contextul social – massmedia, prin promovarea din ce în ce mai largă a celor neşcolarizaţi  

care au reuşit în viaţă prin noroc şi înzestrările de la natură. Pentru copii, aceştia reprezintă modele drept de urmat 

deoarece şcoala nu oferă aceleaşi perspective; 

- profesori indiferenți: comunicare defectuoasă, stil pedagogic neadecvat, lipsa de interes a  

profesorului, evaluarea subiectivă; 

- tulburări în dezvoltarea personalităţii elevului: starea de sănătate psihică și fizică a elevului,  

motivaţie şcolară scăzută, anturaj nepotrivit, abilități sociale reduse. 

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

timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare. Ca orice instituţie şi şcoala prezintă o serie 

de dificultăţi, abandonul şcolar fiind una dintre acestea. Abandonul şcolar are consecinţe negative atât asupra 

tânărului care abandonează, dar şi asupra societăţii. În această perioadă critică pentru cei mai mulți copii, accesul 

la o educația de calitate, asigurată în mod echitabil, indiferent de mediul familial și comunitatea în care trăiesc 

copiii, reprezintă singurul instrument pentru combaterea sărăciei și pentru respectarea demnității copiilor și 

părinților lor. 

          Școala poate să organizeze dezbateri pe tematica riscului de abandon școlar, prezentarea și realizarea unor 

studii de caz, workshopuri la care să participe elevi, părinți, cadre didactice, ONG-uri, consilierea individuală a 

elevilor privind prevenirea/ reducerea absenteismului, abandonului școlar, care să răspundă nevoilor de 

optimizare permanentă a motivaţiei pentru învăţare a elevilor, activități extracurriculare axate pe abilitățile și 

deprinderile elevilor, menite să le îmbunătăţească percepția asupra stimei de sine. 
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          Activitățile extrașcolare pot permite elevilor să-şi întărească încrederea în ei înşişi, dându-le astfel 

oportunitatea de a-şi depăşi limitele, de a găsi motivaţia pentru studiu şi pot avea ca scop diminuarea ratei 

absenteismului şi abandonului şcolar. Scopul lor este facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport 

pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 

caracteriale.  

Cine sunt eu?  

OBIECTIV: Dezvoltarea stimei de sine  

MATERIALE NECESARE: fişe, lipici, foarfece, creioane, carioca, reviste 

DURATA: 30 min. 

DESCRIERE:  

Se distribuie imagini pe baza cărora elevii își vor nota numele, câteva însușiri sufletești și vor realiza un 

autoportret. Pentru realizarea sarcinii elevii pot folosi cuvinte, simboluri, După realizarea sarcinii se fac grupuri 

de câte 3-4 elevi în care fiecare va împărtăşi celorlalţi ce a făcut. Grupurile vor discuta aspectele comune timp de 

5 min. În final se reface grupul mare şi se discută timp de 10 min: a fost uşoară/grea sarcina, care sunt lucrurile 

comune descoperite, i-a ajutat exerciţiul să se cunoască mai bine etc. 

Portret 

OBIECTIV: Creşterea stimei de sine  

MATERIALE NECESARE: coli A4, creioane  

DURATA:15 min. 

DESCRIERE: Se prinde pe spatele fiecărui elev o foaie de hârtie. Timp de 10 min fiecare elev va trece pe la 

ceilalţi şi va nota pe spatele acestora o calitate pe care ei considera că posesorii hârtiei o au. După 10 min. fiecare 

elev va avea o listă cu aspecte pozitive surprinse de colegii lor, pe care le vor citi şi vor reflecta asupra lor. 

            Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi 

dăruire, la astfel de activităţi, reușind astfel să depășească unele probleme cu care se confruntă. Succesul lor este 

garantat, dar trebuie să avem încredere în imaginaţia, bucuria, dragostea din sufletul copiilor și să îi lăsăm și pe 

ei să ne conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

 

Bibliografie: 

*Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de învăţământ, în  “ 

Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

*Material educational pentru profesori, Planuri de lecţie pentru prevenirea abandonului şcolar 

*Copiii care nu merg la şcoală, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2011 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

„ETWINNING ANTIBULLYING CAMPAIGN” 

 

 
Prof. Popa Alina Mirela 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „G.E.Palade” 
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Satu-Mare, jud. Satu Mare 

 

 
 

Proiectul Etwinning „Anti-BullyingCampaign”este proiectul-suport pentru  Erasmus+ 2019-1-DE03-

KA229-060178_2 cu același titlu, al școlii noastre în parteneriat cu Germania - coordonator, Turcia și Italia.  

Scopul acestui proiect este de a transmite un mesaj important elevilor și de a crește nivelul de 

conștientizare cu privire la intimidare, un fenomen care este de amploare și în mediul școlar.  Fenomenul bullying 

a depăsit de multă vreme granițele  normale, fiind foarte răspândit în mediul social dar și școlar regăsind 

manifestările oamenilor și ale elevilor adesea sub diverse forme ca exemple negative pentru educarea viitorului 

cetățean al societății. 

Elevii învață cum să recunoască intimidarea și să se descurce în mod eficient, fie  victima, fie  agresor. Își 

împărtășesc opinii și experiențe cu privire la intimidare, crează scenarii pentru filme, își exprimă sentimentele 

prin realizarea materialelor promoționale și panouri, scurte filme după scenariile create, pentru a sensibiliza cu 

privire la hărțuire și formele ei.   

Elevii creează un colț fără bullying în școala lor, urmăresc scurte filme reprezentative împotriva 

bullyingului și creează evenimente, postere și pliante pentru ceilalți elevi, profesori și părinți. În cele din urmă, 

își vor disemina acțiunile și vor împărtăși experiențele și sentimentele cu copiii din alte școli partenere și vor 

vedea că toți trebuie să activăm împreună împotriva bullyingului. 

Activitățile de proiect apelează la sensibilitatea și creativitatea elevilor cu accente pe valorile morale ale 

fiecărui individ: colaborare, solidaritate, familie, atașament acceptarea celuilalt și prietenie, integrarea în culturi 

diferite și socializare, toate acestea privite din perspectiva efectului de hărțuire și intimidare socială. 

Proiectul este desfășurat cu elevi de vârste între 15-19 ani  care au răspuns cu drag și interes apelului de 

înscriere  în proiectul Erasmus+ . Cu această ocazie ei au descoperit lumea fascinantă a platformei Etwinning pe  

care o utilizează des ca urmare a activităților continue din diverse astfel de proiecte, atât în pregătirea mobilităților 

cât și pe parcursul anului școlar.  
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                 Abandonul școlar timpuriu este rezultatul unei combinaţii de factori. Prin urmare, activitatea 

multidisciplinară și între agenţii este esenţială pentru punerea în aplicare a unei viziuni comune asupra AST și ar 

trebui realizat un progres de la teorie la practică la nivel naţional, regional și local. Acest studiu a demonstrat 

faptul că abordările care sunt bazate pe o cooperare reală între diferitele agenţii și specialiști la nivel naţional, 

regional și local, precum și la nivelul școlilor, conduc la reducerea AST. O astfel de cooperare și de abordare 

multidisciplinară poate, de asemenea, să asigure implicarea diferitelor părţi interesate atât în elaborarea, cât și în 

punerea în aplicare a programelor și a politicii privind AST. Acest lucru permite adoptarea unei abordări integrale 

a copilului în ceea ce privește chestiunea AST, care vizează toată gama de factori care au o contribuţie și îl 

influenţează pe acesta. 

 O astfel de cooperare trebuie să includă, pe lângă autorităţi din sferele educaţiei, tineretului, aspectelor 

sociale, sănătăţii și ocupării forţei de muncă, și parteneri sociali, părinţi, ONGuri, sectorul tineretului și tinerii 

înșiși. Pentru ca o astfel de cooperare să funcţioneze și să aibă un impact susţinut, trebuie mai degrabă să fie 

inclusă în practicile de lucru principale ale agenţiilor și ale altor părţi interesate esenţiale care lucrează cu tinerii, 

decât să fie un supliment generat de activitatea din cadrul proiectului. Acest lucru implică o mai bună utilizare a 

influenţei si/sau a expertizei anumitor părţi interesate, în special părinţi, parteneri sociali, sectorul tineretului și 

ONG-urile. 

Rezultatele cercetărilor din acest studiu arată, de asemenea, că politica și programele ar trebui să fie fondate pe 

informaţii din cercetări și evaluări (acestea din urmă reprezentând un domeniu care, în prezent, pare mai puţin 

solid), precum și din analize ale tendinţelor în date. Cercetările ar trebui să ia în considerare, în mod deosebit, 

opiniile elevilor, precum și pe cele ale celorlalte părţi interesate implicate. Doi din cinci respondenţi (42 %) din 

cadrul studiului nostru au considerat că opiniile tinerilor nu sunt luate în considerare decât rar sau niciodată în 

contextul politicilor privind AST din ţările lor. În plus, unul din cinci respondenţi (18 %) a declarat că 

măsurile/politicile privind AST se bazează în foarte mică măsură pe date solide din cercetare și evaluare. 

Prevenirea abandonului școlar timpuriu În prea multe cazuri tinerii renunţă la educaţie sau formare din 

motive care ar fi putut fi prevenite. Prin urmare, măsurile de prevenire vizează abordarea AST înainte ca acesta 

să se producă. Acestea sunt, în mod tipic, mai eficiente din punct de vedere financiar decât măsurile de 

reintegrare.  

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

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

strategii se află în stadii diferite în cadrul Europei, o mare variaţie putând fi detectată în tipurile de reacţii alese 

de diferite ţări. Se poate observa o recunoaștere mai amplă a nevoii de a găsi soluţii diferite pentru puncte diferite 

din cadrul proceselor sistemului educativ; aceasta este ilustrată, de exemplu, prin recunoașterea tot mai frecventă 

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

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

clasificate în două mari categorii:  politici și măsuri cu scopuri specifice; acestea asigură sprijin special tinerilor 

care• sunt expuși riscului, prin identificarea persoanelor, a grupurilor de persoane, a Departamentul tematic  

Politici structurale şi de coeziune  a  școlilor și a zonelor cu risc crescut de abandon.  politici și măsuri cu scopuri 

generale; obiectivul acestora este de a îmbunătăţi• sistemul de învăţământ pentru toţi și, prin urmare, de a 

optimiza rezultatele și a reduce riscul ca elevii să renunţe la educaţie.  

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

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

Așadar, tinerii trebuie să primească o consiliere clară, imparţială și constructivă pentru ca aceștia să fie 

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

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

din partea unui consilier specializat sau o altă contribuţie profesionistă.  

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

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

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

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

de creare de relaţii, este importantă. Studiu privind reducerea abandonului şcolar timpuriu în UE  

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

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

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

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

școlar. 

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

important să se constate că nu toate intervenţiile necesită investiţii substanţiale. Datele din acest studiu arată 

importanţa unui mediu stimulant, pozitiv și încurajator pentru reducerea riscului de AST. Un sentiment de 

apartenenţă și o relaţie de învăţare între profesor și elev, bazată pe încredere și respect reciproc, sunt extrem de 
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importante pentru tineri. În plus, oportunităţile pentru personalul care lucrează cu grupuri-ţintă de a face schimb 

de experienţe, de practici și de competenţe poate fi o modalitate de răspândire a învăţării și a practicilor eficiente. 

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

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

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

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

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

frustrarea. 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAROVA,TIMIȘ 

 

        Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o multitudine de cauze şi având nevoie, în 

consecinţă de răspunsuri diversificate. Şcoala are un rol important pentru viitorul tinerilor şi implicit pentru 

viitorul societăţii. Ea are în acelaşi timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare fiind 

importantă conştientizarea educaţiei în formarea personalităţii elevului , atât în rândul elevilor cu risc de abandon 

școlar , cât şi a părinţilor acestora. 

       Egalitatea de șanse  reprezintă un concept care vizează oferirea de oportunități egale tuturor elevilor pentru 

o dezvoltare echilibrată atât din punct de vedere social, cât și moral.  

       Activitățile extrașcolare oferă un climat şcolar pozitiv, bazat pe credinţa că orice copil, indiferent de nivelul 

său de cunoştinţe, poate deţine aptitudini şi interese specifice pentru anumite activităţi de învăţate care îl pot 

propulsa către un nivel mai ridicat de motivaţie a învăţării.  

       Dar studiile de specialitate au arătat că aproximativ o treime dintre elevii aflaţi în risc de abandon au o 

participare scăzută la activităţile extracurriculare organizate de şcoală. Cel mai adesea, motivele neparticipării ţin 

mai ales de condiţii economico-financiare ale familiei de provenienţă, care are dificultăţi în a acoperi unele 

cheltuieli asociate activităţilor extracurriculare, cum ar fi vizite sau excursii. Având în vedere potenţialul 

educaţional şi motivaţional al participării la activităţile extraşcolare, cadrele didactice ar putea încuraja, însă, 

participarea elevilor în risc de abandon la astfel de activităţi. Acestea pot oferi un spaţiu mai puţin formal în care 

elevii aflaţi în risc de abandon pot fi valorizaţi şi sprijiniţi să îşi manifeste interesele şi aptitudinile, dincolo de 

cele strict solicitate la şcoală. 

       În acest scop cadrele didactice din școală au implementat proiectul educațional  ”Alături de semenii noștri”. 

Acest proiect , implementat anual, a ajuns deja la a III-a ediţie. Coordonatorii proiectului au ales să abordeze 

problema reducerii absenteismului şi prevenirea abandonului şcolar prin intermediul activităţilor interdisciplinare 

şi transversale integrate în programa şcolară dar și prin activităţi extraşcolare, realizate împreună,cu scopul 

creşterii motivaţiei pentru studiu . Activităţile din proiect,care promovează egalitatea de şanse, dezvoltarea 

procesului didactic într-un cadru multicultural, le permit elevilor să-şi întărească încrederea în ei înşişi dându-le 

oportunitatea de a se exprima în altă manieră, de a-şi depăşi limitele. 

 Prin acest proiect urmărim  să creştem accesul la educaţie pentru copiii proveniţi din familii defavorizate,  

a unor familii cu nivel educaţional şi material precar, fără motivaţia şi mijloace de sprijin în educaţia şcolară a 

copiilor lor.  Constatând că în multe cazuri, aceste realităţi care au drept consecinţă aproape inevitabilă, abandonul 

şcolar foarte timpuriu, şcolarizarea deficitară în raport cu cerinţele pieţei muncii şi/sau analfabetismul, urmărim 

să: creştem frecvenţa şcolară a copiilor proveniţi din aceste familii; îmbunătăţim rezultatele şcolare ale copiilor 

proveniţi din familii defavorizate; creştem gradul de conştientizare în rândul părinţilor a importanţei educaţiei 
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copiilor lor; dezvoltăm abilităţile de lucru ale cadrelor didactice cu copiii aflaţi în situaţie de vulnerabilitate; 

creştem gradul de conştientizare şi implicare a comunităţii cu privire la abandonul şcolar în rândul copiilor 

proveniţi din familii dezavantajate.  

Lipsa resurselor financiare şi materiale ale părinţilor, importanţa scăzută acordată educaţiei copiilor şi 

susținerii lor în urmarea cursurilor școlare. Grupul ţintă implică copiii aflaţi în situaţii de risc, cât şi părinţii, 

profesori şi voluntari. Profesorii școlii  desfășoară activităţi educaţionale și remediale cu copiii: sprijinim copiii 

în realizarea temelor, după orele de curs; susţinem formarea şi dezvoltarea deprinderilor de scris, citit şi calcul 

aritmetic preponderent prin jocuri didactice şi exerciţii practic-aplicative; încurajăm formarea şi dezvoltarea 

deprinderilor de muncă/studiu independent; susţinem o educaţie prin metode diverse, formale şi informale, 

promovăm educația pentru un mediu curat ce vizează implicarea tuturor beneficiarilor prin formare, drumeții, 

excursii; valorificăm copii cu talente deosebite din familiile aflate în situație de risc prin participarea la concursuri 

școlare. 

        Pentru a desfășura aceste activități, în cadrul proiectului am organizat”Târgul de Crăciun”.Elevii au vândut 

ornamente de Crăciun, confecționate de ei, părinții au pregătit prăjituri, am organizat jocuri distractive, iar din 

jucăriile donate de copii, o tombolă.Emoționant a fost momentul când, un copil și-a donat economiile din pușculiță 

pentru copiii mai puțin norocoși decât el. De asemenea, am confecționat mărțișoare și am organizat ”Târgul de 

mărțișoare”. 

       Din fondurile obținute, am dăruit pachete cu produse alimentare,  i-am folosit pentru activitățile extrașcolare 

și un elev a putut să participe la excursia de sfârșitul clasei a VIII-a. 

Consider ca soluţii viabile de prevenire a abandoului şcolar desfăşurarea unor astfel de activităţi care să aibă drept 

finalitate creşterea motivaţiei de a învăţa, a stimei de sine şi a sentimentului de apartenenţă la grup. În acest sens, 

ar trebui desfăşurate activităţi educative curriculare şi extracurriculare prin care să fie valorificat potenţialul 

individual al fiecărui elev aflat în situaţie de risc.  

Astfel, prin participarea la competiţii, excursii, tabere, concursuri, campionate, cluburi de dezbatere, 

întâlniri cu membri ai comunităţii, care să reprezinte modele demne de urmat sau, din contră, antimodele al căror 

eşec s-a datorat părăsirii timpurii a şcolii, elevii vor dobândi încredere în propriile forţe, se vor simţi mândri că 

aparţin unui grup şi, cu siguranţă, îşi vor găsi şi dezvolta motivaţia de a învăţa. 

       Ca o concluzie, putem spune că depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea 

lui, astfel ca activitatea de prevenire a abandonului școlar să aibă rezultate vizibile, iar școala să- și îndeplinească 

menirea de a forma și de a educa oameni.  
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 
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Roșiori de Vede, jud. Teleorman 

 

Rezumatul Proiectului 

Proiectul privind prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii în rândurile 

elevilor îşi propune: 

• Identificarea cauzelor ce stau la baza fenomenului de abandon școlar ; 

• Elaborarea unor programe şi proiecte educative şcolare şi extracurriculare menite să crească 

• rata participării şcolare şi să faciliteze integrarea copiilor care au abandonat şcoala; 

• Identificarea unui set de strategii de prevenire și reducere a absenteismului și abandonului 

• școlar. 

Scopul/Motivele Proiectului 

Educaţia reprezintă, pentru orice societate, un domeniu cheie pentru dezvoltarea durabilă și competitivă a 

acesteia. Investițiile în capitalul uman, într-un sistem educativ performant, echitabil sunt vitale pentru dezvoltarea 

unei societăți bazate pe cunoaștere. Din această perspectivă, prioritatea acordată formării inițiale și continue a 

resursei umane este esențială pentru finalizarea unei forme de învățământ și pentru inserția absolvenților pe piața 

muncii. 

În acest context, fenomenul de abandon școlar ce tinde să se extindă în anumite medii și 

comunități umane reprezintă un risc major pentru dezvoltarea societății în ansamblu. 

Acest proiect a fost inițiat întrucât s-a constatat faptul că abandonul școlar tinde să devină un fenomen de 

amploare, cu conotații negative asupra evoluției profesionale a tinerilor și cu implicații  majore în inserția 

ulterioară a acestora pe piața muncii. 

Obiective 

• Informarea elevilor în scopul prevenirii și părăsirii timpurii a școlii; 

• Reducerea absenteismului şi a ratei de abandon şcolar. 
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Grupul Ţintă 

• Planuri de lecţie pentru prevenirea abandonului şcolar 

• Elevii școlii aflaţi sau nu în risc de abandon şcolar 

Activităţi 

• Dezbateri pe tematica riscului de abandon școlar; 

• Realizarea de chestionare privind absenteismul școlar, aplicate elevilor, cadrelor didactice și părinților; 

• Prezentări și studii de caz ; 

• Workshopuri – elevi /părinți/cadre didactice/invitați ONG-uri; 

• Realizarea de mape care să conțină materiale de informare necesare părinților/ elevilor; 

• Realizarea unor activități extracurriculare axate pe abilitățile și deprinderile elevilor, menite 

• să le îmbunătăţească percepția asupra stimei de sine. 

Rezultate aşteptate 

În perioada derulării proiectului s-a constatat scăderea numărului de absenţe la unii elevi 

şi recuperarea lor, inclusiv obţinerea de rezultate bune la învăţătură în strânsă colaborare cu 

profesorul psihopedagog al şcolii. Elevii din grupul ţintă al proiectului se vor integra în colectivele 

din care fac parte. 

Din analiza activităţii desfăşurate în cadrul acestui proiect (activităţile fiind de tip nonformal),se va 

constata faptul că educaţia nonformală este benefică în dezvoltarea personalităţii  elevului, la nivel motivaţional 

şi afectiv, însă aceasta trebuie corelată cu activităţi formale în vederea facilitării şi dezvoltării unor componente 

cognitive și afective ale elevilor, absolut necesare pentru integrarea lor în societate. 

 

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

 

 

 

PROTEJAREA MEDIULUI PRIN ACTIVITĂȚI ECOLOGICE EXTRAȘCOLARE 

 

Prof. Lale Adriana 

 Palatul Copiilor Alexandria, jud. Teleorman 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările 

fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. Educaţia depăşeşte 

limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. 
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Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 

extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în 

formarea personalităţii tinerilor. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi 

cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării 

în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi 

corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce 

permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 

potenţialul intellectual, prin intermediul: 

- excursiilor organizate, contribuind la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 

educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  

- serbările școlare vin in ajutorul afirmării și formării personalității elevului 

- vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 

constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru 

- spectacolele,  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 

cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  

- organizarea unor concursuri, în diferite etape, pe diferite teme, promovăm valori culturale şi etice 

fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări 

pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. Concursurile sportive 

vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă plăcere la concursurile sportive 

organizate. 
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ROLUL PARTENERIATULUI ÎN EDUCAŢIE 

 

 
Prof. Grosu Sorin Ionel 
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 Palatul Copiilor Alexandria, județul Teleorman 

 

 

 Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează împreună 

pentru realizarea unor interese sau scopuri comune în condiţii de comunicare, coordonare şi cooperare şi 

presupune împărţirea responsabilităţilor în derularea unei acţiuni cu precizarea obligatorie a atribuţiilor şi 

contribuţiilor acestora, aspect statuat printr-un acord de parteneriat (convenţie, protocol, înţelegere, contract). 

 Parteneriatul educaţional trebuie privit ca un factor pozitiv care vine  în sprijinul dezvoltării instituţiei, 

presupune participarea activa a tuturor celor implicaţi şi constituie în acelaşi timp un punct forte în vederea 

stabilirii unei interacţiuni constructive între partenerii implicaţi, motivaţia fiind integrarea copiilor în mediul 

comunitar şi participarea activă la formarea viitorilor adulţi. 

 Obiectivul general al oricărei acţiuni de parteneriat trebuie să fie dezvoltarea unei serii de categorii de 

conduite necesare in viaţă: curiozitate investigatoare, originalitate şi independenţă în gândire şi acţiune, 

imaginaţie, fantezie, perseverenţă. 

 Toate instituţiile partenere promovează asigurarea egalităţii şanselor în educaţie, revigorarea spiritului 

civic şi a mentalităţilor comunitare, promovarea dialogului, transparenţei şi a comunicării deschise, încurajarea 

iniţiativei şi a participării la proiecte educaţionale, dezvoltarea colaborării si cooperării, încurajarea 

autodisciplinei şi a responsabilităţii, dezvoltarea personalităţii copilului şi integrarea lui în societate. 

 Unitățile de învățământ trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să 

realizeze punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele intelectuale  ale copiilor şi perspectivele de 

dezvoltare ale societăţii. De aceea parteneriatul nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, 

conştientă, direcţionată spre problemele educative ale copiilor. 

 Factorul primordial în educarea unui copil este familia şi de aceea colaborarea între școală şi mediul 

familial trebuie să se bazeze pe o bună cunoaştere reciprocă. Parteneriatul cu familia, organizat corect duce la o 

educaţie solidă, fără pericolul de eşec şcolar mai târziu, la formarea unor deprinderi şi bune practici de relaţionare 

si comunicare, dezvoltarea unor atitudini pozitive fată de problemele educative ale şcolarilor. 

 Parteneriatul educațional are nevoie să fie unul democratic pentru că astfel pot fi găsite resurse 

extrabugetare (sponsorizări, donaţii) pentru îmbogăţirea bazei materiale, părinţii sunt astfel implicaţi în pregătirea 

şi organizarea activităţilor proiectate pentru a crea un climat educativ stimulativ. Părinţii sunt implicaţi, de 

asemenea, în acţiuni extracurriculare cu copiii, putând participa la activităţile demonstrative. 

 Au loc şi schimbări calitative în realizarea parteneriatului dintre cadre didactice şi părinţi printr-o ampla 

pregătire continuă, prin creşterea calităţii schimbului de informaţii şi sugestii educative prin consultaţii 

individuale şi colective şi prin încurajarea părinţilor de a participa la activităţi de consiliere. 

 Din experienţa proprie am obţinut rezultate pozitive ale parteneriatului cu părinţii prin dotarea cercului cu 

materiale didactice, prin participarea la activităţile din cadrul cercului, prin voluntariat ori de câte  ori am cerut 

ajutorul în organizarea anumitor activităţi, prin schimb de informaţii, aprecieri şi sugestii.  

   

BIBLIOGRAFIE: 
1.Dumitrana, Magdalena – „Copilul, familia şi grădiniţa”, Ed. Compania, 2000 

2.Paişi Lăzărescu, M., Ezechil, Liliana – „Laborator preşcolar”, Ed. V&I, 2002 

3.Revista Învăţământului Preşcolar nr.3-4/2005 

 

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

 

ABANDONUL ŞCOLAR CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 
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                                                                                                  Prof. înv. primar Bejerea Maria 

                                                                                                  Școala Gimnazială Știuca, jud. Timiș 

 

         „Abandonul şcolar este cunoscut, ca o formă a eşecului şcolar. Astfel, abandonul şcolar a fost denumit în 

multe moduri, printre care: ,,părăsirea sistemului de educaţie înainte de finalizarea învăţământului obligatoriu, în 

mod deliberat sau forţaţi de anumite împrejurări”, “ieşirea din şcoală înainte de absolvirea unuia din nivelurile 

acesteia”, “ieşirea din şcoală în general, indiferent de nivel, fără obţinerea diplomei care să ateste finalizarea 

studiilor” sau “ieşirea din sistemul de învăţământ fără un act care să-l certifice pe piaţa muncii” 

         Specialiștii din domeniile psiho-pedagogiei și psiho-sociologiei definesc abandonul școlar drept o "conduită 

de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul 

la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului 

de studii început" 

         Cauzele abandonului școlar din România sunt numeroase, dar cele mai des întâlnite sunt situația materială 

precară din familiile de proveniență ale elevilor, lipsa informării și a unei culturi privind educația părinților, care, 

la vremea lor, au abandonat școala de timpuriu, distanțele foarte mari față de școlile în care învață elevii și 

condițiile grele, din timpul anotimpului rece, pe care aceștia trebuie să la înfrunte atunci când merg la școala unde 

sunt arondați. De asemenea, sunt elevi cu familii foarte numeroase, cu părinți cu multe probleme sociale și 

comportamentale, care preferă să-și folosească odraslele ca ajutor în gospodărie, în loc să le ofere minimul drept 

la o educație normală. Un alt procent, cu mult mai redus, este cel al elevilor care suferă de boli cronice și care, 

din păcate, nu reușesc să se mai alinieze cerințelor sistemului educațional sau, din cauza diferenței mari de vârstă 

dintre ei și colegii de clasă, vin din ce în ce mai rar la școală, iar în cele din urmă abandonează.  

          Factorii care contribuie la apariția abandonului școlar, pot fi clasificați astfel:  

1. Factori individuali: Stare de sănătate precară,  

                               Cerinţe educaţionale speciale,  

                               Motivaţie redusă pentru activităţile şcolare,  

                               Absenteism ridicat,  

                               Dificultăţi de învăţare,  

                               Implicarea în activităţi la limita legii  

2. Factori familiali:    Venituri la limita subzistenţei, 

                               Nivel redus de educaţie al părinţilor,  

                               Familie dezorganizată prin divorţ/deces,  

                               Familie monoparentală,  

                               Copil temporar/permanent în îngrijirea bunicilor/rudelor,  

                               Situaţie de şomaj în cazul unui/ambilor părinţi/tutori, 

                               Atitudine negativă a membrilor familiei faţă de educaţia      copiilor/şcoală, 

                              Situaţii de abandon în cazul fraţilor mai mari,  

                              Prestarea unor activităţi lucrative în gospodărie/în afară de către elev, 

                              Lipsa unor condiţii minimale de studiu acasă,  

                              Copil instituţionalizat sau în plasament familial,  

                              Copilul stă în gazdă sau la internat  

3. Factori şcolari:  Nefrecventarea grădiniţei,  

                          Rezultate şcolare slabe,  
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                          Situaţie de repetenţie în anii anteriori,  

                          Corigenţe în anii anteriori,  

                          Frecvenţă redusă/absenteism ridicat,  

                          Participare scăzută la activităţi extracurriculare,  

                          Comportament deviant/violent faţă de colegi, profesori, 

                          Lipsă de comunicare, izolare faţă de colegi,  

                          Manifestarea altor forme de inadaptare şcolară  

           Problematica abandonului școlar a fost indelung cercetată, iar majoritatea studiilor de specialitate, au arătat 

că situaţia concretă în care se dezvoltă copilul, cu alte cuvinte situaţia familiei în care creşte copilul şi tot ceea ce 

derivă din această situaţie, reprezintă principala cauză a abandonului şcolar. Familia trebuie să asigure copilului 

propriu un mediu favorabil dezvoltării şi învăţării. Familia, prin tonalitatea şi atmosfera sa afectivă, prin 

dimensiunea sa culturală şi gradul ei de integrare socială, constituie un mediu educativ determinant. Orice 

dezacorduri şi tensiuni existente în mediul familial vor genera în conştiinţa copilului îndoieli, reticenţe sau reacţii 

neadaptative. Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă și un indicator al eficienţei sistemului 

şcolar; cu cât indicele este mai mic, cu atât sistemul şcolar este mai eficient. 

             O povară în plus pentru copiii din comunități defavorizate este data educația online în contextul pandemiei 

Covid-19. Familiile nu își pot permite achiziționarea unei tablete pentru fiecare copil și, în situația derularii școlii 

online, acești copiii nu mai au acces la educație.Datele studiului ”Impactul Covid-19 asupra copiilor din 

România”, realizat de Salvați Copiii România, arată că aproape jumătate dintre copiii din România nu au acces 

la o tabletă sau la un computer, singurele dispozitive care pot permite o participare reală la lecțiile online.  

Închiderea școlilor și organizarea cursurilor online fără dispozitivele necesare și instrumente de evaluare a calității 

procesului de educație sunt factori de risc major de abandon școlar 

               În România, decizia de închidere a școlilor la declanșarea pandemiei (martie 2020) a fost însoțită în cele 

mai multe cazuri de organizarea unor activități didactice la distanță, în condiții extrem de diverse, cu utilizarea 

sau nu a mijloacelor electronice pentru predare și comunicare. Apelarea la această soluție de criză și la izolarea 

la domiciliu a pus cadrele didactice, copiii și părinții într-o postură nouă, rezultatele învățării în semestrul al II-

lea al anului școlar 2019-2020 fiind în cele mai multe cazuri nesatisfăcătoare, comparativ cu învățarea față în față 

din perioadele anterioare crizei generate de pandemia Covid-19. În primul rând, au fost identificate cele privind 

participarea la ore și abandonul școlar.  

                Având în vedere faptul că în perioade de pandemie școlile sunt considerate un mediu de risc medical 

pentru copii, chiar dacă acest risc este unul scăzut, este posibil să se manifeste o dezangajare din procesul 

educațional care să vină dinspre părinți. Aceștia ar putea considera ca prea periculoasă aducerea copiilor la școală 

și a-i expune riscului de infectare. Un alt motiv de dezangajare vine din rezervele față de efectul cumulat al tuturor 

măsurilor de prevenție, măsuri ce pot fi considerate de natură să afecteze serios procesul educațional.  

             Abandonul școlar generează șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de sănătate. Sunt multe 

motive care pot explica de ce unii tineri renunță prea devreme la studii: probleme personale sau familiale, 

dificultăți de învățare sau o situație socioeconomică precară. Alți factori importanți sunt funcționarea sistemului 

de învățământ, atmosfera din școli și relațiile dintre profesori și elevi. 

              După ce un elev renunţă la studii o perioadă de timp, este mai dificil să se reîntoarcă la şcoală şi să-şi 

continue studiile. Activitatea de prevenire este complexă, necesitând preocupări din sfera politică, cât și din partea 

societății civile, însă vom ilustra doar principalele modalități de prevenire derulate în cadrul mediului școlar. 

              Principalii pași efectuați în procesul de prevenire, constau în:  
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1. Identificarea principalelor dificultăţi cu care se confruntă elevul şi familia sa, dificultăţi care pot impiedica 

evoluţia sa şcolară;  

2. Sprijinirea dezvoltării unor modalităţi personalizate de intervenţie educaţională cu dublu caracter: recuperatorie 

şi preventivă, pe baza dificultăţilor identificate.  

          În consecinţă, este pragmatic ca elevii să fie monitorizaţi în ceea ce priveşte adaptarea încă de la începutul 

şcolarizării, astfel încât să se poată prevedea şi preveni eşecul lor  şcolar.  Rolul şcolii este acela de a identifica 

din timp acei elevi care, datorită unor anumite influenţe de factură economică, socială, culturală, medicală, riscă 

să ajungă la un moment dat în situaţia de a abandona şcoala.  

          Problema abandonului școlar a fost și este o problemă reală, deși s-au realizat multe demersuri de prevenție 

și intervenție, deoarece abandonul şcolar a existat şi există în orice tip de societate, deci el nu poate fi eliminat. 

Eliminarea tuturor cauzelor care determină abandonul şcolar este practic imposibilă, iar măsurile de prevenire nu-

şi pot propune decât intervenţii asupra factorilor responsabili de abandonul şcolar în vederea limitării acţiunii lor 

nocive, de multe ori, doar la nivel local.  
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ABANDONUL ŞCOLAR - ABORDARE PSIHOLOGICĂ 
 

 

Prof. Nițu Gabriela-Lăcrămioara 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”  

Focșani, jud. Vrancea 

 

Abandonul şcolar impune o tratare integră, implicând nu doar psihologul şcolar, ci şi munca întregii echipe 

şcolare, regionale şi, desigur, familia. 

Cauze 

• Eşecul şcolar  

➢ Acest fenomen are două dimensiuni: 

➢ dimensiunea vizibilă se referă la rezultatele şcolare ale elevului sau la randamentul şcolar.  
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➢ dimensiunea invizibilă face referire la faptul că eşecul şcolar generează eşecul social. 

• Inadaptare şcolară  

➢ Se referă la toate cazurile în care un copil nu este în armonie cu normele din mediul şcolar, din cauza 

deficienţelor intelectuale sau tulburărilor psihice, mentale sau afective.  

• Insuccesul şcolar  

➢ Poate fi cauzat de apariţia unei perioade de latenţă între debutul şi sfârşitul activităţii, de apariţia unei 

tendinţe spre un răspuns incompatibil cu expectanţele subiectului. 

• Conflictul şcolar 

➢ Prin negociere se rezolvă în mod paşnic problema care a generat conflictul; totodată părţile implicate în 

conflict trebuie să participe de pe poziţii egale la soluţionarea lui. Când raportul dintre forţele implicate 

în soluţionare nu este echitabil, conflictul este parţial închis. 

• Etichetarea elevului  

➢ Profesorul care încearcă să corijeze un comportament apelând la etichetare nu face decât să-l fixeze şi 

mai mult. În gestul de etichetare a unui elev cu tulburări de comportament ca fiind „anormal”se pot 

distinge două componente: efectul de distanţare a acestuia faţă de grup și încercarea de autoprotejare a 

Sinelui.  

• Violenţa în mediul şcolar 

➢ Consecinţele violenţei şcolare sunt diverse şi afectează în cel mai înalt grad eficienţa şcolii ca instituţie 

socială.  

Forme de manifestare 

• ieşirea din sistem înainte de absolvirea unuia dintre nivelele acestuia;  

• ieşirea din sistem, indiferent de nivel, fără obţinerea diplomei care atestă finalizarea nivelului respectiv de 

învăţământ;  

• părăsirea sistemului de învăţământ fără dobândirea unui certificat care să ofere posibilitatea integrării pe 

piaţa muncii;  

• ieşirea prematură din nivelul secundar de educaţie fără integrarea în programe de tipul „a doua şansă”. 

Măsuri de prevenire 

- cultivarea unor relații interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

- depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme de caracter, comportamentale, emoționale, tendințe agresive;  

- creşterea gradului de influențare socială prin popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
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ABANDONUL ȘCOLAR ÎN ROMÂNIA. MODALITĂȚI DE PREVENIRE. 
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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. 

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. 

Consilierea reprezintă o activitate prin care se urmăreşte sugerarea modului de a proceda sau a modului de 

comportare ce trebuie adoptat de o persoană consiliată într-o situaţie dată sau, în general, în viaţă şi activitatea sa 

cotidiană. În cadrul grupurilor şcolare, consilierea reprezintă o formă particulară de interacţiune şi influenţare , 

care contribuie la sprijinirea elevilor în rezolvarea problemelor cu care se confruntă, precum şi la omogenizarea 

şi dezvoltarea clasei de elevi ca grup educaţional. 

Principii în consilierea educaţională: 

1. Toate persoanele sunt speciale şi valoroase pentru că sunt 

unice; 

2. Fiecare persoană este responsabilă pentru propriile decizii; 

3. Clientul (elevul, părintele, cadrul didactic, familia)„trebuie” să se simtă „împuternicit” (engl. empowered), 

să manifeste autonomie personală şi auto-înţelegere, „satisfăcut şi plin de resurse”; 

4. Elevul este acceptat ca persoană şi tratat în consecinţă; 

5. Consilierea este în esenţă o relaţie permisivă; 

6. Consilierea se bazează pe modul de a gândi împreună cu cel 

consiliat; 

7. Cadrul didactic, în ipostaza sa de consilier, poate aborda cu succes consilierea educativă, care implică 

şi elementele de consiliere vocaţională, suportivă, de dezvoltare personală sau informaţională, dar nu 

se poate substitui specialistului (psihologului) care posedă competenţele şi expertiza necesară pentru 

rezolvarea situaţiilor specific în care s-ar afla elevul. 

 

Bibliografie: 

1. Birzea C. – Arta si stiinta educatiei, Ed Didactica si Pedagogica Bucuresti,1995; 



 

Revista electronică Rădăcini NR. 2/2021 

 pag. 148 

2. https://cjraevn.ro/utile/fise/consiliere%20pentru%20prevenirea%20esecului%20si%20absenteismului.pdf 

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

 

ROLUL DASCĂLILOR ÎN CUNOAȘTEREA ȘI PROMOVAREA METODELOR 

DIDACTICE  PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

Prof. Știrbu Ana-Maria 

Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” 

Negrești, Vaslui 

 

              Educaţia reprezintă, pentru orice societate, un domeniu cheie pentru dezvoltarea durabilă și competitivă 

a acesteia. Investițiile în capitalul uman, într-un sistem educativ performant, echitabil sunt vitale pentru 

dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere. Din această perspectivă, prioritatea acordată formării inițiale și 

continue a resursei umane este esențială pentru finalizarea unei forme de învățământ și pentru inserția 

absolvenților pe piața muncii. În acest context, fenomenul de abandon școlar ce tinde să se extindă în anumite 

medii și comunități umane reprezintă un risc major pentru dezvoltarea societății în ansamblu. 

          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. 

Tinerii care abandonează școala provin din medii diverse.  

                Abandonul școlar timpuriu este cauzat, de obicei, de un proces cumulativ de dezangajare, bazat pe 

motive personale, sociale, economice, geografice, educaţionale sau familiale. Aceste motive pot fi externe sau 

interne în raport cu procesele și experienţele școlare și, de obicei, sunt foarte specifice individului.  

               În cazul multora, nemulţumirea rezultă dintr-o varietate de motive, cum ar fi hărţuirea, rezultatele școlare 

slabe, relaţiile nesatisfăcătoare cu profesorii, lipsa motivaţiei sau apartenenţa la „grupuri nepotrivite”, iar, în alte 

cazuri, tinerii abandonează școala pentru că se confruntă cu probleme personale sau de familie, cum ar fi consumul 

de substanţe sau lipsa unui adăpost.  

               Cu toate acestea, o parte semnificativă a problemei poate fi atribuită lipsei de susţinere și de consiliere, 

dezinteresului faţă de educaţie și programele școlare de nivel secundar, care, adesea, nu oferă suficiente opţiuni 

de cursuri variate, pedagogii alternative, oportunităţi de învăţare experimentale sau empirice ori flexibilitate 

suficientă. 
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                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).  

               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 abandon școlar timpuriu, 

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 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. 

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

acelaşi timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare. Ca orice instituţie şi şcoala prezintă o 

serie de dificultăţi, abandonul şcolar fiind una dintre acestea. Abandonul şcolar are consecinţe negative atât asupra 

tânărului care abandonează cât şi asupra societăţii. Elevii prezintă predispoziţii personale în funcţie de mediul 

social. Experienţele de viaţă şcolară şi extraşcolară diferă de la o persoană la alta.  

                 Sunt necesare activități care să promoveze egalitatea de şanse, dezvoltarea procesului didactic într-un 

cadru multicultural, susţinerea categoriilor dezavantajate, lupta împotriva abandonului şi eşecului şcolar. 

                 Este necesar să adaptăm, în scopul aplicării optime a programelor curriculare, competențele, 

conținuturile și strategiile metodologice și cele de evaluare în funcție de particularitățile individuale ale elevilor 

vizați, punctând și unele condiții esențiale:  

-cunoașterea cât mai amplă a elevului;  

-îmbinarea tratării individuale și diferențiate cu cea de grup și cea globală; 

-conștientizarea activă a elevilor privind posibilitățile lor individuale;  

-tratarea individuală și diferențiată privită ca un demers în devenire și schimbare; 

 -proiectarea / stabilirea sarcinilor realizabile pentru a le forma pasiune și încredere în procesul de studiere / 

învățare; 

 -crearea emoțiilor pozitive pentru stimularea unei însușiri eficiente deoarece obiectivele trasate nu vor putea fi 

atinse fără atitudinea pozitivă a elevilor;  

-formarea nu doar a unor abilități, dar și dezvoltarea unei anumite atitudini față de viață;  
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-proiectarea curentă specifică, selectarea procedeelor, metodelor eficiente, adecvate, raportate la individualitatea 

copilului;  

-crearea în instituțiile de învățământ general a serviciilor de sprijin, consiliere și reabilitare;  

-dotarea instituțiilor cu mijloace tehnice adaptate, echipamente specializate pentru diferite categorii de dizabilități 

în vederea egalizării șanselor;  

-susținerea unui dialog permanent cu părinții tuturor copiilor în scopul promovării toleranței, creării / menținerii 

unei atmosfere benefice pentru a oferi studii de calitate, indiferent de diferențele individuale ale elevilor.  

                Pot fi determinate, pe lângă condițiile generale sus enumerate, și unele specifice procesului nemijlocit 

de predare – învățare pentru elevii cu CES în risc de abandon. Aceste aspecte expuse constituie un suport metodic 

în proiectarea și desfășurarea propriu-zisă a activităților didactice. Orice activitate de învățare, inclusiv cea 

școlară, potrivit lui A.Gherguț, se realizează prin interrelaționarea funcțiilor și proceselor psihice, cu un accent 

predominant pe procesele psihice cognitive. Dependența de senzații a celorlalte procese cognitive poate trece 

neobservată în condiții obișnuite de dezvoltare și funcționară intactă a analizatorilor. În situații speciale de 

diminuare, blocare sau suprimare a canalelor senzoriale, calitatea proceselor cognitive este dependentă într-o mare 

măsură de calitatea și aportul aferențelor senzoriale. Așadar, în cunoașterea elementară se distinge îndeosebi rolul 

percepției, senzațiilor, memoriei și atenției, aprofundarea cunoașterii accentuând rolul reprezentărilor, gândirii și 

imaginației, iar motivația și comunicarea elev – profesor acționează în permanență ca un motor al activității 

psihice.  

În procesul organizării și desfășurării activității de învățare cu elevii cu risc de abandon se recomandă:  

- explicare detaliată a sarcinii;  

- planificarea / etapizarea realizării sarcinii;  

- utilizarea materialului didactic în procesul de explicare / predare a temelor noi; 

 - acțiuni de enumerare a părților componente ale obiectelor, ființelor împreună cu elevul sau de subliniere a unor 

aspecte ale acestora sau de pregătire / construire a diferitelor mulaje, de folosire a diferitelor culori la stabilirea 

părților componente;  

- implicarea elevilor în activități de tipul descrierii obiectelor, imaginilor folosind repere, adică obiecte reale, 

contactul direct cu obiectele;  

- rezolvarea exercițiilor de evidențiere a esențialului, de delimitare a detaliilor;  

- oferirea unui timp suplimentar pentru realizarea sarcinilor descrise; 

 - acordarea unui sprijin suplimentare din partea cadrelor didactice, sprijin absolut necesar mai ales în etapa citit 

– scrisului, deoarece elevul trebuie să manifeste o capacitate de concentrare deosebită în legătură cu faptul că 

procesul de însușire a științei de carte este complex;  

- planificarea orelor suplimentare, a activităților individuale sau pe grupe; 

 - organizarea activităților de stimulare a gândirii active și critice; 

 - completarea unor informații ascultate / citite în baza reperelor; 

 - aplicarea sistematică a metodelor de captare, stimulare, menținere a atenției și de stimulare a memoriei;  

- folosirea diferitelor tabele, scheme explicite;  

- crearea unei atmosfere confortabile învățării. 

 

         Situația actuală provocată de pandemia Covid 19 a adus o schimbare radicală a sistemului educational. 

Cadrele didactice trebuie să se adapteze la schimbări și trebuie să devină mai conștiente mai flexibile și mai bine 

pregătite pentru viața de mâine cu surprizele ei. Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai largă a părinților, 

dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația copiilor,iar copiii 

în risc de abandon devin și mai speciali în această situație. 

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate. Avem la 

îndemână acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care reprezintă o formă de învățare la 

distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față 

în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când sistem 
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de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este 

impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-

învӑțare-evaluare, a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ.  

Voi enumera câteva platforme acesibile tuturor profesorilor și elevilor, prin intermediul cărora se poate realiza 

procesul instructiv- educativ.  

Google Classroom: este platforma unde se pot organiza întâlniri video, se poate discuta cu elevii – Meet video 

chat e inclus gratuit; pot fi corectate temele și poate fi oferit răspuns direct fiecărui elev.Tot în Classroom de pot 

adăuga teste de tip chestionar pentru elevi, etc.  

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte, toți elevii pot vedea toate 

răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate 

pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste 

scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție 

pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau simple. 
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Un copil fără acces la educație are toate premisele să devină, în cele din urmă, un adult expus 

riscului eșecului. Educația acestui secol ar trebui să aibă drept scop acela „de a ajuta tinerii să înțeleagă 

lumea din jurul lor și să își descopere talentele și abilitățile, în așa fel încât să devină indivizi împliniți și 

cetățeni activi și empatici” (Ken Robinson). [1] 
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“Tinerii care abandonează școala provin din medii diverse. Abandonul școlar timpuriu este cauzat, de 

obicei, de un proces cumulativ de dezangajare, bazat pe motive personale, sociale, economice, geografice, 

educaţionale sau familiale. Aceste motive pot fi externe sau interne în raport cu procesele și experienţele școlare 

și, de obicei, sunt foarte specifice individului. În cazul multora, nemulţumirea rezultă dintr-o varietate de motive, 

cum ar fi hărţuirea, rezultatele școlare slabe, relaţiile nesatisfăcătoare cu profesorii, lipsa motivaţiei sau 

apartenenţa la „grupuri nepotrivite”, iar, în alte cazuri, tinerii abandonează școala pentru că se confruntă cu 

probleme personale sau de familie, cum ar fi consumul de substanţe sau lipsa unui adăpost.  

Cu toate acestea, o parte semnificativă a problemei poate fi atribuită lipsei de susţinere și de consiliere, 

dezinteresului faţă de educaţie și programele școlare de nivel secundar, care, adesea, nu oferă suficiente opţiuni 

de cursuri variate.  

De fapt, AST (abandonul scolar timpuriu) are implicaţii financiare enorme, generând costuri sociale și 

economice majore, atât pentru indivizi, cât și pentru societate, costurile suportate pe întreaga durată de viaţă 

pentru un tânăr care abandonează timpuriu școala ajungând la 1- 2 milioane de euro.”[2]  

Neavând nicio calificare, cei ce abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă pe termen mediu şi 

lung, o sursă de dificultăţi pentru societate dar și de pierderi pentru ei înșiși. Cercetarile de specialitate pun în 

evidenţă faptul că, elevul/tânărul aflat în prag de abandon este incapabil să se adapteze şi să funcţioneze adecvat 

în colectivul clasei, are rezultate şcolare sub medie, nu- 3 şi stabileşte obiective educaţionale şi profesionale, 

manifestă ostilitate faţă de adulţi şi faţă de reprezentanţii autorităţii școlare.[4] 

Abandonul școlar 

Am fi pe podium în ceea ce privește rata abandonului școlar dacă ne uităm la clasament în sens invers, 

dinspre sfârșit spre început, și asta pentru că am „reușit” să fim depășiți doar de Malta și Spania. În timp ce în 

România se cheltuiesc milioane de euro pentru combaterea abandonului școlar, 2 din 10 copii ajung să abandoneze 

școala  în timp ce, în mediul rural, situația este și mai gravă pentru că jumătate din copii de la țară renunță la 

studii înainte de a le finaliza. 

 

 

 

 

 

 

Consecințe 

 

Abandonul școlar nu este 

doar o decizie de moment ci 

este o decizie ce impactează 

viitorul individului. Copii 

care ajung să abandoneze 

școala ajung să fie excluși din 

societate și de pe piața 

muncii pentru că nu pot face 

față cerințelor angajatorilor.  
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                                                                                 Definire concepte 

 

Abandon școlar 

se consideră că un elev este în situaţia de 
abandon şcolar dacă nu frecventează 
cursurile de zi ale unei clase din 
învăţământul obligatoriu şi depăşeşte cu 
mai mult de doi ani vârsta clasei 
respective. 
 

Rata abandonului 

şcolar 

evidenţă la sfârşitul aceluiaşi an şcolar, exprimată în 
raport procentual faţă de numărul elevilor înscrişi la 
începutul anului şcolar. 
 

Părăsirea 

timpurie a școlii 

Ş

definită în România ca procentul tinerilor cu vârste 

cuprinse între 18-24 de ani care au finalizat cel 

mult nivelul secundar inferior (echivalentul clasei 

a opta) și care nu mai urmează nicio altă formă 

de școlarizare sau formare profesională. 
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Ca posibile linii de acţiune, se recomandă: 

• Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în educaţie. 

Ar fi util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevi care sunt la risc de abandon şcolar 

şi să le povestească despre viaţa lor din prezent. 

• Creşterea implicării proactive a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi renunţării 

timpurii la educaţie. Profesorii ar putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea integrării elevilor 

pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu părinţii acestora şi să implice elevii în activităţi extracurriculare 

şi de consiliere. 

• Dezvoltarea unui program naţional de educaţie sexuală pentru elevi, focalizat în comunităţile cu risc 

crescut pentru sarcini timpurii la adolescente şi unde căsătorille timpurii sunt frecvente. 

Cauze ale 

abandonului 

școlar 

 

Lipsa motivației cauzată 

de izolare și lipsa 

oportunităților –  sunt 
adulți și copii în România care 
locuiesc în zone izolate, fără 
drum de acces, extrem de 
greu accesibile care 
abandonează școală pentru că 
nu reușesc să ajungă la ore.  
 

Sărăcia 
(dificultățile 
materiale) care 
limitează 
posibilităţile 
părinţilor de a le 
oferi copiilor 
resursele și 
accesul necesare 
educaţiei. 
 

Modelul 

educațional 

oferit de 

familie (părinți, 

frați) joacă un rol 
foarte important în 
felul în care copii 
gândesc și iau 
decizii. 
 

Intrarea pe piața muncii 
(exploatarea copiilor prin muncă) 
– sunt multe situațiile în care elevul 
se angrenează în lucrul ca zilier sau în 
alte activități regulate aducătoare de 
venit (ex: cerșetoria) care, pe termen 
mediu și lung, conduc la abandonul 
școlar sau implică în activități care 
sunt la limita legiiprecum prostituția 
sau integrarea în adevărate rețele de 
cerșetorie cu același final. 
 

Emigrarea masivă a forței de muncă – adică 
acele situații în care unul sau ambii părinți aleg să plece la 
muncă într-o altă țară pentru a putea să își întrețină 
familia și care creează goluri emoționale puternice în 
sufletele copiilor mai ales dacă aceștia se află la o vârstă 
fragedă. Ei sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe 
apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară și 
pot sfârși prin a abandona școala 
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• Stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii elevi de 

clasa a VIII-a şi de liceu proveniţi din comunităţi cu risc ridicat de abandon în programe de suport 

pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie. 

• Ţinerea evidenţei situaţiei elevilor aflaţi în fluxuri de migraţie internaţională circulatorie. 

• Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de urmărire a evoluţiei cohortelor şcolare. 

• Motivarea prin premiere a cadrelor didactice.”[3] 

•  

Părerea mea personală 

Vom reuşi vreodată să avem o şcoală fără problemele create de abandonul şcolar?  

Răspunsul îl vor da guvernele care se vor perinda la conducerea acestei ţări, care are deficienţele 

sale destul de apăsătoare din lipsa fondurilor, din lipsa viziunilor pe termen lung, din lipsa neadaptării  la 

nou dar şi de faptul că graba cu care se copiază modelele din vest a aşa-ziselor şcoli moderne fără probleme 

strică, ele sunt de fapt doar nişte baloane umflate să ademenească ochii celor însetaţi de lumea de acolo.  

Cunosc  familii bune care au plecat din cauza „sistemului din România” deşi aveau salarii de mii 

de euro, iar ceea ce povestesc acum despre şcoala de acolo cum că nu se ridică ca şi standard nici măcar 

la una de la sate din ţara noastră, îmi vine să strig: Nu Plecaţi ! Nu exportaţi suflete româneşti care nu au 

avut nici măcar dreptul la replică!. Dar aşa este, când este prea târziu. 

Atâta vreme cât există sărăcie, dezbinare în familie, despărţiri, etc., va exista refuzul de a veni la 

şcoală a copilului expus la cele mai nocive situaţii de viaţă, a spaimei şi a fricilor în care acesta s-a 

dezvoltat până atunci. Nu şcoala este cea care are deocamdată toate pârghiile de a acţiona întru rezolvarea 

acestor probleme, care apar îndeosebi la sate, ci familia. Da, familia copilului. 

Sănătatea familiei, şi aici vorbesc în primul rând de cea mintală, care îşi pune amprenta în tot 

parcursul şi viitorul ei, aici este vorba de copiii aduşi pe lume pornind de la concepţie şi până când vine 

vremea de a-l înscrie la şcoală.  

Un copil educat în primul rând de mamă - vezi „cei şapte ani de acasă” va fi un om cu echilibru 

mintal bun, care îşi croieşte propriul drum în viaţă prin şcoală.  

Atenţie părinţi cum vorbiţi, ce gesturi faceţi faţă de copiii voştri, cât de mult staţi de vorbă 

cu ei, cât timp vă petreceţi cu ei dar mai ales ce visuri le insuflaţi în  timp ce le vorbiţi despre 

siguranţa viitorului lor. Acel copil de care eu fac vorbire aici, nu va abandona niciodată şcoala oricât 

de săracă ar fi familia aceea. 
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Cap. II  LUCRĂRILE ELEVILOR 

Proiect – Omul, un produs eficient 

 

Încălcarea drepturilor copiilor în România 

Prevenirea abandonului școlar 
 

Elev: Șerban Achim 

Clasa a VI a  

Școala Gimnazială „Academician Marin Voiculescu” 

                                                                                                                 Giurgiu, județul Giurgiu   

      

 

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.  

 

Cifre dureroase 

 

Suntem a treia țară din Uniunea Europeană în ceea ce privește abandonul școlar, alături de Malta și Spania. 

Situația abandonului școlar în România anului 2021 este una critică. Spre deosebire de media europeană, în țara 

noastră, rata de abandon este cu 6% mai mare. Astfel, dacă în Europa media este de 10.6%, în România avem o 

rată de abandon școlar de 16.4%.  În ceea ce privește împărțirea pe regiuni a abandonului școlar din România, 

Transilvania stă cel mai rău, cu o rată de 5.2% în mediul rural și 3.7% la orașe. La polul opus se află Muntenia.  

Aici, doar 1.6% dintre copiii de la țară abandonează școala și 2.3% dintre cei din mediul urban.  În București și 

în zona Ilfov situația este mai bună. Aici avem cel mai mare număr de elevi înscriși la școală, iar cei care renunță 

la studii reprezintă un procent de doar 2%. În vreme ce persoanele din orașele mari au o rată a parăsirii școlii de 

două ori mai mică decât media europeană (4.2% față de 9.8%), persoanele din mediul rural au o rată de peste 

două ori mai mare decât media europeană (25.4% față de 11%) și de șase ori mai mare decât cea a persoanelor 

din mediul urban (25.4% față de 4,2%). 

Pentru familiile afectate de sărăcie, lipsa posibilităților de a face față cheltuielilor necesare participării 

școlare expune copiii riscului de abandon școlar. Deși legea prevede gratuitatea învățământului public, realitatea 

ne arată că părinții trebuie să facă față unor cheltuieli strâns legate de școlarizarea copiilor lor. Fie că este vorba 

de uniformă, manuale alternative, rechizite, fondul clasei și cel al școlii, transport sau meditații, costurile 

„ascunse” ale învățământului reprezintă obstacole greu de depășit în calea dreptului la educație al tuturor copiilor, 

dar mai ales al celor din familii sărace. De asemenea, riscul părăsirii școlii crește și în cazul copiilor ai căror 

părinți, cu un nivel redus de educație, nu pot să îi sprijine pe copii în efectuarea temelor. 

Abandonul 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. 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a condiţiilor socio-

economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a comportamentului,  de 

ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) factorilor de risc şi de întărire a factorilor 

de protecţie. 
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 Dreptul la educaţie, la sănătate şi la o viaţă independentă, la autonomie sunt principalele drepturi ale 

copiilor care sunt încălcate în România de astăzi. În țara noastră, unora dintre copii le sunt încălcate drepturile la 

educație, sănătate, chiar și de către părinții lor. Primul drept al copilului care este încălcat în România este dreptul 

la educaţie. Vinovaţi de acest lucru sunt în primul rând părinţii, care la rândul lor nu au avut parte de o educaţie 

completă şi nu îşi încurajează copiii să meargă la şcoală. Dar și instituțiile statului care nu se implică suficient. 

Exemplu concret: deși bursele – de merit, performanță, studiu sau ajutor social sunt prevăzute prin lege, peste 

36% dintre primării nu acordă burse pentru elevi, iar 55% dau burse mici și foarte mici. Doar aproape 9% dintre 

primării acordă toate tipurile de burse pentru elevii care se încadrează în criterii. Printre cele 36%, se numără și 

Primăria Municipiului Giurgiu. Astfel, cei 5000 de elevi giurgiuveni beneficiari nu primesc burse de 

performanță, merit, nici măcar burse de studiu și ajutor social. 

Așa că, din păcate, elevii abandonează şcoala mai ales din cauza problemelor economice ale familiei, 

adică sărăcia este factorul principal. Se întâmplă în special în mediul rural.  

 

Sărăcia – principala cauză a abandonului școlar 

 (sursa foto: internet) 
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Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi lipsa perspectivei de angajare 

pentru absolvenți. Astfel, 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 din zonele respective 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 sau prin  lipsa de cultură 

a comunității care nu cunoaște existența instituțiilor statului care îi poate ajuta. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin alocarea de mai multi bani spre şcolile din asemenea zone, prin 

stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea transportului elevilor, dar şi  asigurarea 

hranei  pentru  elevi  care au domiciliul la distanțe mari de şcoală.  

Caz concret: 

Mihai Popescu, în vârstă de 12 ani, a renunțat să meargă la școală, când a terminat clasa a IVa. Satul în 

care locuiește se află la 7 kilometri de școala în care a învățat. Părinții lui nu au serviciu și lucrează pe unde găsesc 

în fiecare zi. Acasă mai are încă 2 frați mai mici. Așa că a fost obligat să își ajute familia, muncind și el cu ziua 

pe unde apucă. 

. 

 (sursa foto: internet) 

 

Lui Mihai i s-a încălcat dreptul la educație. Prima dată de către părinții săi care nu l-au ajutat, dar și de 

către instituțiile statului care nu s-au implicat pentru a-i apăra acest drept.  

 

Consider că ar trebui ca acest copil să fie ajutat de către instituțiile guvernamentale și nonguvernamentale, 

pentru a-și putea continua studiile și termina școala. Acest exemplu, și nu singurul, din păcate, este un semnal de 

alarmă privind abandonul școlar în România. 
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VICAȘ FILIP -VIII- LPS ARAD-CREAȚIE: dactilopictură 

„Creștem trainici la școală„ 

PROF. COORD. : GAVRILUȚĂ CĂLINA DIANA (r_dyanne@yahoo.com) 

 LARISA BOZGĂU -VIII- LPS ARAD-CREAȚIE: POSTER 

„Învingem bullying-ul pentru a rămâne la școală„ PROF. COORD. : GAVRILUȚĂ CĂLINA DIANA (r_dyanne@yahoo.com) 
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TOTH PATRICIA -IV- LPS ARAD-CREAȚIE: DESEN 

„Împreună la școală, ca și acasă„ 

PROF. COORD. : GAVRILUȚĂ CĂLINA DIANA (r_dyanne@yahoo.com) 

ERNYI ROBERT -III- LPS ARAD-CREAȚIE: DESEN 

„Totul va fi bine dacă rămânem la școală„ 

PROF. COORD. : GAVRILUȚĂ CĂLINA DIANA (r_dyanne@yahoo.com) 
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UN SFAT BUN 

                                                        La  școală de vei veni 

                                                        Cunoștințe vei primi 

Despre lume, despre viată, 

 Doar la școală se învață. 

                                                          Dar, dacă vei renunța 

                                                          Din lene sau altceva, 

                                                          Toate cele vei rata. 

       Va fi greu sa treci prin viață 

Fără școala ce te-nvață. 

                                                              Autor : eleva GHEȚU MARIA, Cls. a VII-a D 

 

Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu”  

Giurgiu, jud. Giurgiu 

                                                              Coordonator: prof. NEGOESCU MARIA  
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Cruda Realitate 
 

 

Am renuntat la scoala 

De anul trecut 

Cu situatia financiară, 

Nu s-a mai putut. 

 

Sunt nevoit sămuncesc, 

Să adun un ban 

Să pot să mă-nchin  

Că nimic nu mai am. 

 

Poate dacă cineva 

M-ar putea ajuta, 

Ar fi altfel pentru mine 

Și astăzi ar fi mai bine. 

 

                                                              Autor : eleva Dobrețín Carina, Cls. a VII-a D 

Școala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu”  

Giurgiu, jud. Giurgiu 

                                                              Coordonator: prof. NEGOESCU MARIA  
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