
SOLUŢII



“Educaţia este cea mai puternică armă pe      
care voi o puteţi folosi pentru a schimba 

lumea”
Nelson Mandela



ABSENTEISMUL 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.



ATITUDINEA COPILULUI FAŢĂ DE 
ŞCOALĂ ESTE DIFERITĂ ÎN FUNCŢIE DE 

VÂRSTA ŞI DE MEDIUL ÎN CARE SE 
DEZVOLTĂ  ACESTA

ATITUDINEA PREŞCOLARULUI ESTE 
ÎNCĂ NEUTRĂ FAŢĂ DE ŞCOALĂ



Preşcolarul mare, caracterizat 
printr-o curiozitate predominant perceptivă, 
vrea să fie elev

La unii elevi, după 3-5 ani de şcolarizare, se 
observă o schimbare radicală în atitudinea 
faţă de şcoală

În locul dorinţei, al plăcerii, apare 

uneori dezinteresul manifestat 

printr-o atitudine negativă faţă de 

şcoală. 



Această schimbare în atitudine nu apare în mod
brusc. Există întotdeauna indici relevanţi ai apariţiei
ei. Orice eşec care nu este observat la timp poate
antrena un proces de inadaptare. Elevul se
resemnează sau renunţă, devenind indiferent faţă de
şcoală sau se revoltă împotriva insucceselor pe care
nu reuşeşte să le învingă, încearcă anumite
compensări prin care vrea sa dovedească pentru el
însuşi că poate să reuşească în unele lucruri, ceea ce
uneori duce la fapte de indisciplină sau la evitarea
anumitor ore.



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

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

strada sau mediul online.



FORME ALE ABSENTEISMULUI ŞCOLAR

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

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

căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra- sau 
interpersonală);

dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi);

dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’);

atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem; 



Acest fenomen, numit
ABSENTEISM

are o determinare multicauzalã

CAUZELE REALE CARE DUC LA APARIŢIA SA POT
FI DE NATURA SOCIAL FAMILIALĂ ŞI DE
NATURA PEDAGOGICĂ



CAUZE SOCIAL-FAMILIALE 

• dezorganizarea unor familii; 
• stările conflictuale dintre părinți, care generează o atmosferă nefavorabilă 

pentru copii;
• indiferenta unor părinți faţă de situaţia şcolară a copiilor ;
• absenţa unui regim raţional de viaţă şi de muncă în familie; 
• lipsa de supraveghere din partea părinţilor; 
• starea materială precară; 
• condiții de trai nefavorabile; 
• lipsuri în dotarea elevului cu cele necesare pentru școală; 
• lipsa influenţelor educative pozitive (în familie sau în anturajul copiilor) 



ROLUL FAMILIEI

După cum este normal, familia joacă un rol important. Ea trebuie să îl

susţină moral pe copil, evitând replici de genul:

“Să vină odată şcoala să scap de tine”

“Las că începe ea şcoala și vezi tu ce-o să păţeşti!”

Acestea imprimă în mintea elevului teamă şi dezorientare.

Familia este un factor important şi de 
răspundere al educaţiei. Părinţii o conduc
şi răspund de ea în faţa societăţii, a fericirii

lor şi a vieţii copiilor.
A.S. Makarenko



 Un rol important este reprezentat şi de prezenţa mamei în viaţa copilului. Dacă un

copil a trăit într-un mediu familial în care prezenţa mamei era cotidiană, atunci se

consideră că dezvoltarea copilului a decurs normal. În caz contrar, acesta poate

prezenta anumite tulburări psihice, cum ar fi hiperemotivitate, fobii, anxietate etc.

Mai pot apărea nervozitatea excesivă sau apatia, indiferenţa etc.; se poate ajunge

chiar și la retardare mintală, mai ales dacă elevul trăieşte în stare de izolare

prelungită. Particularităţile psihice ale copilului pot influenţa şi negativ

randamentul său şcolar. Etichetările ca elev slab, elev rău duc la scăderea stimei

de sine, la scăderea încrederii în propriile forţe cât şi în persoanele ce îl înconjoară.

În aceste condiţii, datorită lipsei resurselor necesare pentru a depăşi această

dificultate, copiii cu risc de abandon școlar caută să iasă în evidenţă, adeseori, prin

adoptarea unor comportamente deviante.



Părinţii trebuie să strecoare în mintea

copilului dragoste, curiozitate, pasiune,

nerăbdare şi nu teamă. Şcoala trebuie

întipărită în mintea copilului ca un mediu

interesant, frumos, atractiv.



Lipsa interesului pentru activităţile şcolare ale copilului sau, din contră, preocuparea exagerată 

pot duce la nereuşita şcolară a copilului. Un rol foarte important în dezvoltarea copilului îl reprezintă 

tipul de familie din care acesta provine: 
 

- familiile cu mulţi copii nu-şi pot permite să-i trimită la şcoală datorită lipsei resurselor 

materiale:copiii sunt puşi să muncească, reprezentând o sursă de venit, mai ales în mediul rural 

unde copii sunt puşi la muncile agricole; 
 

- familii monoparentale care nu pot acorda atenţia cuvenită creşterii copilului, mai ales că 

numărul femeilor care muncesc este în creştere; 
 

- familii ai căror părinţi au emigrat. Statisticile arată că din ce în ce mai multe persoane optează 

pentru a pleca în străinătate, mai ales din mediul rural, datorită nivelului de trai foarte scăzut; 
 

- familii dezorganizate a căror părinţi sunt alcoolici, victime ale violenţei domestice, 

dependenţi de substanţe stupefiante etc. 
 

De asemenea, dezinteresul manifestat de părinţi în ceea ce priveşte educaţia, dar şi nivelul 

scăzut de instruire al acestora sau concepţiile despre aceasta, au un impact negativ asupra şcolarizării 

elevului. Acest fenomen este întâlnit cu precădere în mediul rural. 





INFLUENŢA GRUPULUI SOCIAL

Grupul social din care provine copilul îşi pune adesea amprenta

pe comportamentul, gândirea şi profilul său moral. Grupul

social pozitiv favorizează formarea reprezentărilor pozitive

despre şcoală în timp ce unul negativ înfrânează, creează frică,

duce la fuga de şcoală.

Iată de ce probabilitatea ca frecvenţa școlară neritmică să se

manifeste este mai mare dacă din anturajul elevului fac parte

persoane care au, sau au avut probleme cu şcoala.



INFLUENŢA GRUPULUI RELIGIOS

Grupul religios din care face parte familia copilului 
poate juca  şi el un rol mobilizator. Religia 

canalizează demersurile copilului spre săvârşirea de 
învaţaturi şi comportamnete pline de pioşenie, 

sprijinindu-l într-o integrare rapidă, fara dificultăţi, 
printr-o îndoctrinare în spiritul iubirii, al respectului 
reciproc,al toleranţei, dar mai cu seamă, al încrederii 

în forţele proprii.



Studiile demonstrează că, copii care trăiesc în familii sărace au şanse mai 
mici de a-şi însuși o educaţie şcolară completă. Statutul economic corelat cu 
abandonul şcolar este evaluat prin variabilele precum: gradul de instruire şi educaţia 
părinţilor;profesia tatălui;venitul familiei şi nivelul de viaţa al acestuia, anumite 
familii nu au resursele financiare necesare pentru a plăti rechizitele şcolare, taxele, 
transportul la scoală, uniforma etc., alte familii îşi pot permite să plătească 
şcolarizarea copilului, dar aceasta presupune o reducere drastică a resurselor 
familiale, mai ales în situaţia în care elevul avea înainte responsabilităţi productive 
alături de părinţii săi.

Există elevi care trăiesc sentimente de frustrare legate de sărăcia lor, care se reflectă 
la şcoala în ţinuta vestimentară sau în lipsa pachetului cu mâncare pentru prânz. 
Unii dintre aceşti elevi îşi vor defini priorităţile în viaţă în funcţie de această stare de 
frustrare şi vor abandona şcoala.



... se referă la reacţia fiecărui elev la apariţia insuccesului şcolar şi a conflictelor cu 

autorităţile şcolare. Etichetarea ca elev slab şi deprivarea de status reduc stima de sine 

a elevilor şi subminează încercarea lor de a-şi construi o identitate socială pozitivă. În

aceste condiţii elevii care nu au resursele necesare pentru a se mobiliza în vederea

depăşirii dificultăţilor, vor căuta să-şi satisfacă nevoia valorizare personală în afara 

şcolii, eventual prin abandon.



CAUZE PEDAGOGICE 

• insuficienta pregãtire profesionalã si psiho-
pedagogicã a 

unor cadre didactice, precum si lipsa de 
perfectionare;

•insuficienta folosire a metodelor activ-
participative, care sã

stimuleze dezvoltarea capacitãtilor
intelectuale ale elevilor;

• cunoasterea insuficientã a elevilor si de aici
nerespectarea

particularitãtilor de vârstã si individuale
ale acestora ;

•lipsa de preocupare a unor cadre didactice
pentru

stimularea interesului elevilor fatã de 
învãtãturã



Dezinteresul cadrelor didactice faţă de preocupările şi de
dorinţele elevilor este urmat de reticenţa celor din urmă faţă de acestea.
Elevii au nevoie de un climat concurenţial în care să-şi pună în valoare
aptitudinile şi calităţile. Lipsa acestuia îi descurajează şi, nu de puţine
ori, îi alungă din şcoală în faţa televizorului sau de-a dreptul în găştile de
cartier.



1. Ce condiții au elevii dvs în sala de clasă?

2. Ce faceți, dacă elevul nu-i pregătit de ore?

3. Cât de informați sunteți despre sănătatea elevilor dvs? 

4. În această perioadă de suspendare a cursurilor, ați reuşit 
să comunicați eficient cu: 

a. Elevii

b. Părinții

c. Diriginții 
d. Profesori de la activități extrașcolare



 Toţi respondenţii au afirmat că au condiţii bune de 
lucru în clasă;

 Profesorii se străduiesc să nu pună note insuficiente, 
să nu mustreze elevii în faţa clasei, au discuţii 
constructive cu elevii care nu însuşesc din prima 
materia predată;

 Diriginţii, în special, îşi cunosc foarte bine clasa în 
ceea ce priveşte sănătatea elevilor, cu excepţia 
profesorilor care au câte o oră la disciplinele opţionale

 În perioada de studiu de la distanţă comunicarea a fost 
eficientă între părinţi/elevi/profesori



Vorbind despre elevii care absentează preponderent, 
profesorii au numit cauzele şi au venit cu următoarele :

• Responsabilitate şi implicare maximă a părinţilor în 
nevoile şcolare, temele pentru acasă verificate, în cazul 
neîndeplinirii unele penalităţi

• Includerea a cât mai multe activităţi ludice

• Atragerea elevilor la diferite cercuri (gratis) pentru 
dezvoltarea personală şi profesională (temelie pentru 
diferite profesii)



CAUZELE ABSENTEISMULUI ȘCOLAR
INTERVIU PENTRU ELEVI







CAUZELE LIPSELOR DE LA ORE 



CE PUTEM  FACE?

Desigur că numai profesorul, neajutat de familie
nu poate rezolva toate problemele elevului, dar noi, cu
tact şi măiestrie pedagogică, trebuie să le oferim modele
şi dacă nu-i vom ridiculiza şi nu-i vom umili,dacă nu-i
vom nedreptăţi, dacă vom reuşi să-i disciplinăm pe elevii
turbulenţi în loc să-i dăm afară de la ore, dacă nu le vom
sancţiona prin notă abaterile disciplinare şi dacă vom
folosi cat mai des încurajarea şi lauda poate că vom reuşi
să creem o relaţie afectivă pozitivă care va determina o
scădere a numărului de absenţe nemotivate din
cataloagele şcolare.



Noi, profesorii, suntem cei care trebuie să dăm dovadă de sensibilitate şi 
dragoste pentru copii, de capacitate de anticipare şi de cunoaştere a 

elevilor, de empatie şi echilibru afectiv. Să acordăm atenţie problemelor 
pe care elevii trebuie să le clarifice, să nu minimalizăm problemele care 

îi frământă, să le acordăm respect şi, poate aşa, vom reuşi să îi 
readucem în bănci pentru a contribui în mod pozitiv la propria lor 

formare.



• 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 socio-

educative 
 

• Luarea legăturii cu familia/tutorele copilului care absentează frecvent de la ore, în scopul 

elucidării situaţiei 
 

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

intervenţie/ prevenţie şi aplicarea acestora în clasele de elevi cu nivel înalt al 

absenteismului(copii cu risc social sporit) 



• Implicarea  părinţilor  în  viaţa  social-morală  şi  educaţională  a  copiilor:  asistare  la  ore; 
 

participare activă la şedinţele organizate în şcoli; participarea, alături de copii, la activităţi 

extra-curriculare; sprijinirea copilului în pregătirea temele pe acasă; comunicare eficientă cu 

copiii proprii 
 

• Desfăşurarea orelor informative pentru părinţi, pe diverse tematici, cum ar fi: „Consecinţele 

absenteismului şcolar‖, „Consecinţele abandonului şcolar‖, etc. 
 

• Suport psiho-emoţional familiilor social-vulnerabile, în scopul depăşirii situaţiilor psiho-

traumatizante şi dificile legate de creşterea şi educaţia copiilor 
 

• Colaborare cu mass-media în scopul realizării emisiunilor educative pe tematici diverse 
 

• Monitorizarea familiilor cu risc social sporit şi includerea acestora în diverse programe de 

sprijin social 
 

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

abandonului şcolar în comunitate 
 

• Parteneriat asistent social-polițist în vederea intervenției timpurii în familiile cu risc sporit de 

vulnerabilitate 



• Sesizarea din partea comunității în situații de vulnerabilitate socială a minorilor 

• Parteneriat cu diverși actori sociali: medicul de familie, polițistul, preotul,pedagogii, 

reprezentanți ai societății civile, în scopul desfășurării diverselor măsuri socio-educative, cu 
 

impact pozitiv asupra creșterii și dezvoltării armonioase a copiilor din comunitate 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

➢ planificarea în bugetele locale a surselor financiare destinate pentru activităţile cu copii, 
inclusiv activităţi de prevenire a abandonului școlar;

 
 

➢ completarea cadrului normativ cu identificarea unui mecanism de responsabilizare a primarilor 

dar și altor reprezentanți ai autorității tutelare, care nu îşi îndeplinesc obligaţiile cu referire la 

protecţia copiilor;
 

 

➢ dotarea instituţiilor publice cu materiale necesare pentru a putea desfășura o serie de măsuri 
de prevenire a delincvenţei juvenile și a abandonului școlar.

 
 

➢ Crearea a mai multor Centre de zi, care să fie frecventate de copiii din comunitate, pentru a-și 
diversifica activitățile socio-educative și extra-curriculare

 

 





MULȚUMESC !


