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RĂMÂI

LA ȘCOALĂ !

ȘCOALA ESTE ȘANSA TA !

Absenteismul și abandonul școlar reprezintă o problemă actuală cu care se confruntă
sistemul nostru de învățământ, anual aceste fenomene luând amploare în foarte multe școli din
sistemul românesc de educație.
În comunitatea noastră, situată într-o zona defavorizată din punct de vedere socioeconomic, în mediul rural, am constatat faptul ca absenteismul se manifestă încă din perioada
preșcolarității, părinții refuzând să-și aducă copiii la grădiniță , enumerând diverse motive mai
mult sau mai puțin plauzibile, pentru care copiii lor nu participă la activitățile didactice specifice
vârstei (situație financiară precară a familiilor copiilor, comasarea anumitor structuri ceea ce face
ca elevii de vârstă preșcolară să facă naveta la câțiva kilometri distanță pentru a ajunge la
gradiniță, lipsa educației părintilor care nu conștientizează rolul actului educativ asupra propriilor
copii, comoditatea și chiar sistemul însuși, care nu prevede , legal, obligativitatea frecventării
gradiniței de către copiii care au varsta propice mergerii la grădiniță, etc).
Pentru a face față, cu succes, problemelor actuale identificate mai sus, noi, cadrele
didactice trebuie să recurgem permamnent la soluții care să vină în beneficiul copiilor/elevilor și
să încercăm mereu, prin diverse mijloace, să-i atragem spre școală atât prin diverse metode
eficiente și moderne demne de a realiza un proces educațional de calitate, printr-un demers
didactic care să fie atractiv pentru elevi , cât și prin organizarea actului didactic care să țină
seama de diversitate și de incluziune, de satisfacerea necesităților persoanelor dezavantajate,
asigurându-se astfel o creștere a succesului școlar și reducerea absenteismului.
Astfel a luat naștere Proiectul Erasmus Plus " Grădinița, rampă de lansare pentru educația
viitoare a copilului", al Școlii Gimnaziale "Vladimir Streinu", Teiu, implementat în perioada
2015-2017 , al cărui scop principal a fost acela de a reduce, de la o varstă fragedă (
preșcolaritatea), abandonul școlar.
Pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen, am considerat că în cadrul structurii
Erasmus, ar fi util să extindem aceasta inițiativă dincolo de granițele propriei noastre instituții,
prin crearea unui liant între mai mulți factori de decizie implicați în sistemul educativ de la noi
din județ (cadre didactice din mediul preuniversitar, cadre didactice din mediul universitar,
consilieri școlari, inspectori școlari, etc), prin crearea de parteneriate care să vină atât în sprijinul
înțelegerii eficiente a acestui fenomen, cât și prin identificarea împreună de soluții eficiente de
combatere a acestuia, dat fiind faptul că acest fenomen ne privește pe toți deopotrivă, el debutând
la varsta preșcolarității și continuând în următoarele etape ale demersului educativ la școală,
liceu, universitate.
De la această idee a pornit proiectul Proiectul educațional județean "Rămâi la
școală ! Școala este șansa ta !, având ca obiective specifice investigarea fenomenului de
absenteism școlar ( nivel , cauze , tendințe), identificarea de strategii moderne, eficiente și
atractive pentru elevi, în scopul îmbunătățirii calității educației și formării, identificarea
modalităților optime de intervenție în vederea prevenirii și reducerii abandonului școlar,
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promovarea de suporturi educaționale în scopul valorificării lor de către cadrele didactice
participante la simpozion, în procesul instructiv- educativ, precum și derularea unei campanii de
informare și conștientizare a opiniei publice , elevilor părinților și a cadrelor didactice în vederea
prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii, cu tema Stop abandonului școlar !.
Sesiunea de comunicări științifice și referate , care s-a desfășurat în 15 martie 2017, a
înglobat o serie de articole pe această temă, care vor fi regăsite în paginile următoare ale
prezentei broșuri, fiecare dintre lucrările prezentate de către cadrele didactice participante
prezentând diverse metode de abordare a fenomenului abandonului școlar întâlnit în instituția de
învățământ, unde acestea își desfășoară activitatea.
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ABORDAREA FENOMENULUI DE ABSENTEISM ŞI DE ABANDON ŞCOLAR PRIN
PRISMA PROIECTELOR EDUCAŢIONALE
Prof. Pandrea Mirela-Emilia
Şcoala Gimnazială "Vladimir Streinu", Teiu
Proiectul Erasmus Plus, Acţiunea KA2 "Grădiniţa, rampă de lansare pentru educaţia
viitoare a copilului" în cadrul căruia a fost realizat acest simpozion, urmăreşte exact acest aspect,
dezvoltarea de strategii de combatere şi prevenire a acestui fenomen la nivel internaţional,
identificarea corectă a cauzelor care duc la acest stadiu, efectele pe care le poate avea asupra
întregii societăţi.
Şcoala Gimnazială "Vladimir Streinu" nu este la primul proiect de acest gen, începând
din anul 2006 cu Proiectul pentru invatamantul rural (PIR), continuand apoi cu alte proiecte
menite să atragă elevii spre scoala, dintre care menţionăm:
- Proiectul Economia Bazată pe cunoaştere (2008-2012), iniţiat de Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi sprijinit financiar de Banca Mondială;
- Proiectul "e-Vacantă!", derulat strict în perioada vacanţelor şcolare, finanţat de către
MCSI şi Banca Mondială;
- Proiectul Şcoala altfel prin asigurarea de şanse egale pentru toţi dedicat strict şcolilor
aflate în dificultate, cu elevi ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate sau asistaţi social, finanţat
de Fundaţia Soros prin Centrul Educaţia 2000+;
- Proiectul Tineri pentru România, iniţiat de către Asociaţia Jeunes en Roumanie, Belgia;
- Proiectul multilateral Comenius Brethi 6 sau cum să devii un super erou, finanţat de
Comisia Europeană;
- Proiectul Digital Media Rural School;
-Proiectul Calculatorul, prietenul meu;
-Proiectul eTwinning "Schoolovision" (Eurovisionul copiilor) şi proiectul de astăzi,
derulat în perioada 2015-2017: "Grădiniţa, Rampa de lansare pentru educaţia viitoare a
copilului".
Fiind o şcoala din mediu rural cu potenţial redus, prin toate aceste proiecte nu am urmărit
altceva decât să atragem copiii spre/către şcoală, să-i motivăm, să-i implicăm cât mai mult în
activităţile şcolii, să-i implicăm în mod special pe părinţi, membrii comunităţii şi reprezentanţii
autorităţilor locale în activităţi comune pentru că am considerat întotdeuna că numai astfel, prin
implicarea tuturor acestor factori, prin accesarea acestor proiecte şi prin desfăşurarea de astfel de
activităţi îi putem conştientiza de rolul pozitiv pe care îl poate avea şcoala în educaţia viitoare a
copilului transformat în adultul de mâine al societăţii.
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În perioada implementării acestui proiect am constatat că această problemă a
absenteismului nu este singulara şi locală, cu acest fenomen confruntându-se şi partenerii din
cadrul proiectului.
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ȘANSA LOR ÎNCEPE CU NOI...
ABSENTEISM, ABANDON ȘCOLAR- CUM, DE CE ȘI...ÎNCOTRO?
Prof. Ciobanu Corina
Școala Gimnazială Gruiu, Căteasca
Am lucrat tot timpul cu acești copii, cu astfel de copii proveniți din diverse medii sociale,
deci ceea ce vă pot spune nu sunt povești, ci fapte pe care le-am trăit odată cu ei.
Le-am trăit poveștile de-a lungul anilor și al proiectelor implementate, proiecte prin care
mi-am propus să le pot aduce puțină bucurie, o nouă viziune și uneori, știu că am reușit.
Am învățat din experiențele lor, a acestor copii defavorizați din Școala Gimnazială
"Vladimir Streinu" și mi-am dat seama că, de cele mai multe ori, nu au nici o vină că sunt privați
de drepturi, începând de la material până la social.
Problemele cu care aceștia se confruntă sunt majore, multe și nelipsite de importanță:
- elevi proveniți din familii dezavantajate, sărăcia acestora fiind cea care limitează
posibilităţile părinţilor de-a le oferi copiilor resursele necesare educaţiei în familie, stare ce
provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinţi, fenomenul fiind provocat şi de
lipsa oportunităţilor viitoare pe piaţa muncii, ceea ce face ca, în unele cazuri, părinţii să nu
înţeleagă beneficiile economice ale succesului propriilor copii în cadrul şcolii. Problemele de
absenteism sunt de fapt motivate prin faptul că înşişi părinţii îşi opresc copiii acasă pentru a-i
ajuta la diverse treburi gospodăreşti.
- elevi care provin din familii de etnie rromă ( nerecunoscându-și etnia decât dacă obțin
beneficicii de pe urma acestui statut), care nu sunt conștienți de rolul pe care-l poate ocupa
educația în viața propriilor copii
- distanța de cca cca 4-5 km, dintre grădiniță și cele 2 sate ale comunei, ceea ce-i
determină pe părinți să nu-și mai trimită copiii la grădiniță, considerând că este inadecvat să
trimiți un copil de 3 ani, la grădiniță, cu microbuzul școlar.
Am constatat astfel, de-a lungul timpului, că fenomenul absenteismului și al
abandonului școlar începe chiar cu vârsta preșcolarității.

Veți spune că nu există abandon școlar la grădiniță, dar, din punctul meu de vedere, o
cauză a acestui fenomen îl reprezinta simplul fapt că frecventarea gradiniței nu este obligatorie,
cum este, de pildă, frecventarea cursurilor școlare. Un copil de vârstă preșcoalară, care nu
frecventează cursurile din grădiniță, dintr-un motiv sau altul mai sus identificate, este un copil
care va fi predispus, din start, abandonului școlar chiar inainte de a-și incepe practic evoluția
educțională pentru că, educația începe de la vârste fragede, o știm cu toții și cu siguranță nu va
învăța să devină responsabil și să conștientizeze rolul educației pe care l-ar putea oferi parcursul
său școlar ( grădință- școală- liceu, de ce nu, chiar facultate).
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Ioan Cerghit spunea: „Nu există metode bune sau rele, ci metode bine sau prost utilizate”
și mi-am dat seama , de-a lungul timpului, ca avea dreptate. Am considerat că prin implicarea
copiilor în diverse programe educaționale, proiecte, activități, etc acest fenomen va dispărea.
Ce-i drept, situația uneori s-a îmbunătățit, dar din ce am constatat, această îmbunătățire,
de cele mai multe ori a fost temporară sau evidentă doar în perioada implementării proiectelor,
care-i atrăgea pe copii spre școală sau foarte puțin timp dupa terminarea acestora.
Am petrecut vacanțe întregi lucrând cu elevii la diverse proiecte, unde veneau de plăcere,
unde nici măcar nu erau constrânși de notarea absențelor în catalog sau de notare pentru că erau
în timpul liber, unde solicitarea de a veni la școală venea din partea lor, părinții erau prezenți ori
de câte ori li se solicita și în număr destul de mare, membrii comunității se implicau deopotrivă,
cadrele didactice de asemenea.
Astăzi situația s-a schimbat și nu tocmai în bine: copiii nu mai prezintă niciun interes
pentru actul educațional, părinții sunt inexistenți în viața copiilor, cadrele didactice nu sunt
motivate să-i atragă spre școală/grădiniță iar dacă sunt, numărul acestor cadre este, de asemenea
într-o evidentă scădere, iar schimbările politice și sociale din ultimii ani și-au lăsat și ele
amprenta asupra acestui fenomen, și nu una tocmai optimă.
Deci, consider că acest fenomen nu poate fi combătut decât dacă noi, cu toții, de la mic la
mare, ne implicăm deopotrivă: copii, părinți, cadre didactice, autorități publice locale și
regionale, oferindu-le copiilor dreptul egal la educație.
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LEUR CHANCE COMMENCE AVEC NOUS ...
L'ABSENTÉISME, LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE- COMMENT, POURQUOI, OÙ?
Enseignante, Ciobanu Corina
L'Ecole Secondaire Gruiu, Căteasca
.J'ai toujours travaillé avec ces enfants, avec de tels enfants qui proviennent de divers
millieux sociaux, donc ce que je vais vous raconter sont des histoires réelles, des histoires que
j'ai vécues en même temps avec eux.
J'ai vécu leurs histoires au fil des ans et des projets mis en œuvre, des projets à la suite
desquels jai désiré leur apporter un peu de joie, leur proposer une nouvelle vision de la vie et de
l'éducation et parfois, je sais que je l'ai accompli.
Je pourrais dire que j'ai appris beaucoup des expériences de ces enfants défavorisés de
l'école secondaire "Vladimir Streinu" et j'ai compris aussi que le plus souvent ce ne sont pas eux
qui se font coupables d'être privés de leurs droits, à partir du domaine financier jusqu'au social.
Les problèmes qu'ils rencontrent sont majeurs, davantages et très importants:
- des étudiants issus de familles défavorisées, la pauvreté des parents étant celle qui les
limitent à offrir à leurs enfants l'éducation et les ressources nécessaires pour une famille, des
enfants menés souvent au travail par leurs parents, le phénomène étant aussi causé par la
manque des futures opportunités du travail ce qui signifie que dans certains cas, les parents ne
peuvent pas comprendre les avantages de l ' éducation pour la réussite de leurs enfants et les
mener à l'école.
Ces problèmes d'absentéisme sont réellement motivés par le fait que les parents arrêtent
eux-mêmes leurs enfants à la maison pour les aider dans de diverses tâches ménagères.
- des étudiants des familles Rromes (qui ne reconnaissent pas leurs ethnie seulement s'ils
peuvent obtenir certains avantages ) qui ne sont pas conscients du rôle que l'éducation peut avoir
pour leurs enfants tout au long de la vie.
- la distance d'environ 4-5 km entre la Maternelle et les 2 villages de la commune qui
décourage les parents d'envoyer leurs enfants à la Maternelle, considérant qu'il est inapproprié
d'envoyer un enfant de 3 ans à l'école maternelle avec le bus scolaire.
Nous avons trouvé ainsi,au fil du temps, que le phénomène de l'absentéisme et le
décrochage scolaire a le debut à partir de l' âge préscolaire même.
Vous allez dire qu'il n'y a pas de décrochage à la maternelle, mais à mon avis, la cause de
ce phénomène se réduit au fait que la maternelle n'est pas obligatoire, comme, par exemple, aller
à l'école. Un élève d'âge préscolaire qui ne fréquente pas la maternelle, pour une raison ou une
autre identifiée ci-dessus, est un enfant qui sera sujet dès le départ au décrochage, avant même de
commencer son développement éducatif car, soyons raisonables, l'éducation commence à un âge
précoce, nous le savons tous, et certainement un tel enfant n'apprendra jamais à devenir
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responsable et devenir conscient du rôle que l'éducation peut lui offrir au cours de son école
(Maternelle- Ecole, Lycée et, pourquoi pas, même Université).
Ioan Cerghit disait: "Il n'y a pas de méthodes bonnes ou mauvaises, mais des méthodes
bien ou mal utilisées» et je me suis rendu compte au fil du temps qu'il en avait raison.
J'ai toujours senti que par l'implication des enfants dans de différents programmes
éducatifs, des projets, des activités, etc. , ce phénomène disparaîtra. Certes, la situation a parfois
améliorée, mais je trouve cette amélioration, le plus souvent, étant temporaire ou évidente
seulement pendant la mise en œuvre proprement-dite des projets ce qui attirent les enfants à
l'école ou peu de temps après.
J'ai passé des vacances entières à travailler avec les étudiants sur divers projets, où ils
venaient à l'aise, où ils n' étaient pas contraints de notes ou absences parce qu'il s'agissait de leurs
loisirs, où la demande de venir à l'école venait de leurt part; les parents étaient aussi presque
omni présents à chaque fois que l'on leur demandait, il s'agissait aussi de l' implication des
membres de la communauté, des enseignants aussi dans les activités périscolaires.
De nos jours la situation a beaucoup et malheureusement changé: les enfants ne
présentent aucun intérêt pour le processus éducatif, les parents sont invisibles dans la vie des
enfants, les enseignants ne sont pas motivés pour les attirer à l'école / Maternelle , les
changements politiques et sociaux au cours des dernières années ont laissé aussi leur traces sur
ce phénomène du décrochage dans tous les niveaux d'enseignement..
Je crois donc que ce phénomène ne peut pas être combattu que si nous réussissons tous à
impliquer dans ce processus tout le monde: les enfants, les parents, les enseignants, les pouvoirs
publics locaux et régionaux, pour pouvoir aussi offrir, aux enfants un droit égal à l'éducation à la
fois.
Donc, leurs réussite dépend de la nôtre.
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ABANDONUL ŞCOLAR ÎNTR-O UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MEDIUL RURAL
Autor : Prof. Firică Elena Adriana
Scoala Gimnazială Gruiu Căteasca
Abandonul şcolar – o problemă acută a sistemului românesc de învăţământ.
Conform tuturor cercetărilor, motivaţia abandonului şcolar o reprezintă, în primul rând,
situaţia economică precară a instituţiei denumită FAMILIE, mediul familial dezorganizat, exodul
părinţilor în străinătate şi lipsa locurilor de muncă atractive şi motivante.
Se cunoaşte foarte bine situaţia tristă că ratele de abandon şcolar în învăţământul primar
şi gimnazial sunt semnificativ mai mari pentru copiii din mediul rural, ceea ce conduce la o
participare scăzută a acestora în învăţământul liceal, şi prin urmare, la rate mult mai mici de
participare la învăţământul terţiar. Ţin să accentuez faptul că, total eronat se presupunea, cel
puţin în trecut, că în mediul rural rata de abandon şcolar este mai mare din cauza dificultăţii de a
încadra un corp profesoral de elită în acest mediu. Ca profesor titular, cu o vechime de 15 ani la
catedră, în Şcoala Gimnazială Gruiu din comuna Căteasca, judeţul Argeş, pot afirma cu
certitudine că nicidecum absenteismul şi abandonul şcolar nu au nici cea mai mică legătură cu
încadrarea profesorilor într-o şcoală de la ţară. Şcoala Gimnazială Gruiu - Căteasca este o unitate
de învăţământ de nivel gimnazial, din mediul rural, situată la 18 km distanţă de oraşul reşedinţă
de judeţ- Piteşti. Ca orice altă instituţie de învăţământ care se respectă, aceasta îşi propune să
ofere o educaţie de calitate copiilor din zonă, indiferent de apartenenţa lor etnică, religioasă, sau
de nivelul lor intelectual, astfel încât să facă faţă cu succes unor forme superioare de şcolarizare.
În cazul unităţii şcolare la care îmi desfăşor activitatea, în ceea ce priveşte abandonul
şcolar, s-au înregistrat următoarele situaţii :


în anul şcolar 2013-2014, au fost înscrişi 455 de elevi, an în care a existat un caz
de abandon şcolar al unui elev de 15 ani care prezenta o motivaţie şcolară foarte scăzută,
lipsă de interes, abilităţi sociale reduse, refuzul de a adera la clasa din care făcea parte,
comportament care înclina către violenţă verbală şi fizică. Băiatul în cauză provenea
dintr-o familie cu mari probleme financiare, caracterizată printr-un stil parental neglijent
şi indiferent. Cu toate că situaţia şcolară şi disciplinară a elevului a fost atent monitorizată
pe tot parcursul traseului său educaţional, fiind consiliat permanent de către dirigintele
clasei şi de către întreg consiliul profesoral al clasei respective, elevul a abandonat
cursurile, după ce s-a aflat în situaţia de a repeta de 3 ori aceeaşi clasă – clasa a VII-a.
Situaţia de repetenţie a fost cauzată nu neapărat de rezultatele şcolare foarte scăzute, ci de
nivelul alarmant de ridicat de absenteism de la ore, acest comportamnet fiind, din păcate,
rezultatul unei opţiuni a elevului. S-a pus aceent pe cooperarea strânsă a dirigintelui cu
părinţii, pe supravegherea vizibilă a elevului în mediul şcolar şi extraşcolar şi s-a ajuns la
concluzia că fuga de la şcoală nu este cauzată nici de teama de evaluare, nici de eşec sau
de anxietatea socială, nici de fobia de a fi observat de colegi sau de a-şi găsi un anume
statut în grup. Cu toate acestea, cadrele didactice au fost dispuse la comunicarea eficientă
cu elevul, evitând etichetarea şi critica distructivă, menţinând în clasă o atmosferă care să
asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă socială şi afectivă pentru toţi elevii. Nici
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implicarea activă a profesorului psiholog nu a determinat schimbări vizibile în
comportamentul alarmant de violent al elevului, acesta abandonând şcoala după 3 ani de
eforturi susţinute , întreprinse de colectivul cadrelor didactice care predau la clasa
respectivă. Aşa cum se întâmplă, din păcate, în astfel de cazuri, riscul abandonului şcolar
a fost uşor de intuit şi s-a dovedit din timp. Fuga de la şcoală a transformat adoleşcentul
într-un consumator de alcool, momente în care iniţia acte conflictuale și violente în
societate. Părinţii s-au văzut în imposibilitatea de a veni în sprijinul fiului, aceştia la
rândul lor făcând parte din medii sociale defavorizate, ambii fiind analfabeţi.
 în anul şcolar 2014-2015, au fost înscrişi 445 de elevi şi nu s-a înregistrat niciun caz de
abandon şcolar
 în anul şcolar 2015-2016, au fost înscrişi 439 de elevi şi s-a înregistrat un caz de abandon
şcolar al unui elev care frecventa cursurile clasei a III-a. Cauza care a generat această
situaţie are legătură tot cu condiţiile socio-economice ale familiei din care provenea
elevul, o familie aflată chiar sub nivelul minim de existenţă, care nu-şi permitea să-şi
susţină cei 5 copii la şcoală. Cu toate că, în anul 2013, Consiliul Local Căteasca a acordat
din fonduri proprii burse sociale pentru susţinerea şcolarizării elevilor ce proveneau din
familii dezavantajate, băiatului respectiv i s-a îngrădit frecventarea cursurilor chiar de
către propria familie, care a preferat să îl trimită să îngrijească de vaci şi oi, în
detrimentul şcolii. Şi în acest caz, unitatea şcolară a întreprins toate demersurile pentru a
determina mediul parental să privească școala ca pe o oportunitate ce i se oferă copilului
lor. Unitatea şcolară a fost susţinută şi e serviciul de asistenţă socială de la nivelul
localităţii, care a organizat anchete la domiciliul elevului şi a încercat să îndrepte
lucrurile. S-a întocmit un plan de intervenţie ţintit pe rezolvarea situaţiei şi identificarea
unor măsuri amelioratorii. Consilierea psihologică individuală şi a familiei nu a adus nici
ea rezultatul dorit, elevul respectiv abandonând , într-un final, cursurile şcolii noastre.
 în anul şcolar 2016-2017, anul şcolar în curs, au fost înscrişi 430 de elevi. Din fericire,
până în momentul de faţă nu se înregistrează cazuri de elevi care absentează frecvent şi
generalizat de la cursuri, deci nu se prefigureză nicio situaţie de abandon şcolar.
În cazul nedorit în care situaţia absenteismului scapă de sub control şi se prefigureză
riscul de abandon şcolar, consider că fiecare unitate de învăţământ, în colaborare cu alte instituţii
ale statului, poate coopera pentru luarea unor măsuri în scopul prevenirii abandonului şcolar:
- monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor;
- păstrarea legăturii permanente cu familia;
- implicarea directă a consilierului psihopedagogic, a directorului şi a asistentului social;
- participarea cadrelor didactice la module de formare ce urmăresc implementarea unor metode
ce au scopul de a creşte integrarea şi comunicarea elev-elev, profesor-elev ;
- implicarea elevilor cu risc de abandon în acţiuni comunitare;
- utilizarea la orele de consiliere a experienţei celor ce au renunţat la şcoală, pentru a preveni
scăderea încrederii în educaţie.
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L 'ABANDON SCOLAIRE DANS UNE UNITÉ D'ENSEIGNEMENT RURALE
Firicã Elena Adriana
L`École Gruiu Cãteasca
L`abandon scolaire – c`est un problème aigü du systhème roumain. Selon toutes les
recherches , la motivation de l`abandon scolaire la représente, premièrement la mauvaise
situation économique de l`institution nommeé,,FAMILLE”, l`environnement familial
desorganisé, l`exode des parents à l`étranger et le manque d`emplois attrayants et motivants.
On connaît très bien la situation triste donneé par les taux d`abandon de l`école primaire
et secondaire. Ils sont nettement plus élevés pour les enfants ruraux, ce qui conduit à une faible
participation au lyceé et donc par des taux inférieurs de participation dans l`enseignement
supérieur (tertiaire).
Je tiens à souligner que totalement faux on a supposé dans le passé, que dans les zones
rurales l`abandon était plus élevé à cause des difficultés d`embaucher un personnel enseignant
d`élite dans cet environnement. Comme professeur principal de 15 ans à l`école Gruiu, localité
Căteasca, Argeș, j`affirme avec certitude qu`il n`y a pas une liaison entre l`absentéisme,
l`abandon scolaire et les professeurs qui travaillent dans les zones rurales.
L`école Gruiu Căteasca est une unité d`enseigment de niveau secondaire, situeé dans une
zone rurale, à 18 km de la ville Pitești. Comme une institution qui se respecte, elle vise à fournir
une éducation calitative aux enfants de cette zone, sans tenir compte de leur affiliation ethnique,
religieuse ou de leur niveau intellectuel, de sort qu`il peuvent faire face aux certaines formes
supérieures de scolarité. En ce qui concerne l`unité scolaire où j`enseigne, au cours de dernières
anneés, il y a eu des situations suivantes :
2013-2014 - nous avons recruté 455 élèves. Cette anneé on a eu un seul abandon scolaire. Un
élève de 16 ans qui présentait une motivation scolaire très faible, sans intérêt, des compétences
sociales faibles. Il a refusé de se joindre à la classe d`où il faisait partie, comportament violent.
Cet éléve était venu d`une famille avec de graves problèmes financiaires, caracterisée par
négligence et indifférence. La situation de cet éléve a été surveillée tout au long de son parcours
éducationnel. Il a été conseillé par le maître de la classe et par le conseil de l`enseignement.
Malgré cela, il a abandonné l`école parce qu`il avait répété trois fois la VII éme classe.
Cette situation a été causée non par les résultates très mauvaises, mais par l`absentéisme, ceci
étant finalement son option.
On a accentué la collaboration entre le maître de classe et les parents, la supervision des
étudiants dans le milieu scolaire et parascolaire. On a conclu que la fuite de l`école ne tient pas
de la peur de l`évaluation, de l`echéc, ni de l`anxiété sociale et ni de la phobie d`être remarqué
par des collégues ou de trouver une certaine place dans le groupe. Cependant, les enseignants ont
été disposés à une communication efficace avec l`élève en évitant la critique et l`étiquetage pour
maintenir dans la classe une atmosphère de securité sociale et affective pour tous les apprenants.
Ni le professeur psychologue n`a pas déterminé des échanges visibles dans le
comportement violent de l`élève, celui-ci abandonnant l`école après trois ans d`efforts soutenus
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par tous les enseignants. Malhereusement, dans ce cas, le risque d`abandon était facile à deviner.
La fuite de l`école a transformé l`adolescent dans un consommateur d`alcool, de conflits et de
viol dans la societé. Les parents sont dans l`imposibilité d`aider leur enfant, ceux-ci étant à leur
tour defavorisés, les deux étant analphabètes.
2014-2015 – ils ont été inscrits 445 éléves. Il n`y a aucun cas d`abandon.
2015-2016 -ils ont été inscrits 439 éléves. On a eu un seul cas d`abandon scolaire, un
élève de la III ème. La raison qui a généré cet phénomène est liée des conditions socioéconomiques de la famille. L`élève faisait parti d`une famille pauvre qui avait encore 5 enfants à
l`école. En 2013, la Mairie Căteasca a accordé des subventions sociales pour soutenir les élèves
pauvres. Mais les parents ont préféré pour leur fils les travaux domestiques au détriment de
l`école. L`unité scolaire a fait des efforts pour changer les décisions de ces parents, de les
convaincre de l`importance de l`école. Notre école a été soutenue aussi par les services sociaux
qui avaient organisé des enquêtes dans les familles des élèves pour redresser les choses. On a
réalisé un plan d`intervention qui avait comme but de résoudre les situations critiques et
l`identification des mesures améliorantes.
Le soutien psychologique individuel et de la famille n`a pas eu le résultat attendu.
L`élève a abandonné, malheureusement, nos cours de l`école.
2016-2017 – cette année ont été inscrits 430 élèves. Heureusement, jusqu`à présent on n`a pas
d`élèves avec beaucoup d`absences. Donc, on ne préfigure aucune situation d`abandon scolaire
cette année.
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LES CAUSES DE L’ABANDON SCOLAIRE
Prof. MateiNatanail
Prof. Matei Carmen
Ecole Secondaire "Ghe.I.I.C.Brătianu", Rătești

Le modèle des frères est plus influent. Les familles où existent des frères aînés qui ont
renoncés à l’education précoce suivent reproduire le modèle en ce qui concerne les frères cadets.
L’aparition d’un enfant est aussi un puissant détermination de rénoncer à l’éducation en moyen
rurale. Ainsi , l’école est abandonné parce qu’elle n’est pas considérée comme la sienne valeur.
La migration puissante de la force de travail en étrangère a des effets sévère vers
l’abandon scolaire. Il s’agit des cas où les parents partent au travail, laissant les enfants à d’autres
parentés ; mais il s’agit de la migration de toute la famille vers autre pays : Ces comportements
ont un impact majeure sur l’éducation des élèves en moyen rural : Autre cas particulier c’est des
filles gitanes qui se marient et elle font une famille à l’age tendre, avant de finir le cycle
gymnasiel.
Il existe deux types de comportaments en ce qui concerne l’implication des parents en vie
scolaire de leurs enfants : En général, les parents dontles enfants ont des résultats scolaire
bonnesn’ont pas de difficulttés dans la vie scolaire, manifestent un intérét sur l’éducatoin des
enfants.
D’autre part se trouvent les parents des élèves avec des divers problèmes et ces parents
sont désintéressés de l’éducation de leurs enfants. Donc, il est nécessaire d’une équipe des
experts(le psychologue, le médecin , un expert sur problème des gitanes , le mediateur
scolaire)qui trouver des solutions pour le problème de l’abandon scolaire.
Un autre élément important c’est la participation de tous les enfants à un programme
éducatif, chacun avec sa force et ses possibilités. Les enfants sont différents,leurs capacités sont
différentes,mais dans leur groupe chacun peut avoir une place , un statut, une role et une
valeur,fait qui déterminent aimer le moyen scolaire. L’éducation pour tous c’est une nécessité de
notre époque.
Cela dépende de chacun professeur, de la responsabilité et l’implication de tous pour
qu’elle devient une réalité dont chacun apprendre et développer ainsi l’éducation dépende
beaucoup de la famille.
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,,PREVENIREA ŞI REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR
TIMPURIU ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL ROMÂNESC’’
Profesor: Moţoi Reli Florentina
Profesor: Dorobantu-Dina Roxana
Şcoala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu’’ Ţiţeşti
I.
Problematica absenteismului în şcoala noastră
Învăţământul românesc se confruntă în ultimii 10-15 ani cu o problemă realmente spinoasă:
absenteismul şi abandonul şcolar. De altfel, problema absenteismului şi a abandonului şcolar este
un ,,flagel’’ la nivelul Europei, întrucât studiile au demonstrat indicele de absenteism şi abandon
şcolar şi locul pe care îl ocupă România în această ierarhie şi mai cu seamă măsurile ce trebuie
luate de către statele respective. (ocupăm locul 26 din 28)
Şcoala noastră are o particularitate în acest sens, întrucât numărul mare de absenţe şi
ulterior abandonul şcolar se datorează următoarelor cauze:
Elevi care pleacă la muncă alături de familie în zona de Sud a ţării (,,Vlaşca’’ Titu,
Găieşti, Călăraşi, Prahova) pentru a lucra ca sezonieri la munci ocazionale (păzesc vitele
satului, fac ,,cărăuşie’’, transportă material lemnos pe care îl cumpără din târguri
săptămânale şi apoi îl vând cu de-amănuntul prin localităţi, transportă cu căruţele furaje,
colectează fier.
Plecarea lor este o adevărată ,,transhumanţă’’ întrucât ritualul plecării este aşteptat şi pregătit
de întreaga familie. După sărbătoarea Paştelui, cel mai târziu în luna mai, pregătesc căruţele,
îşi iau rămas bun de la noi, ne aduc la cunoştinţă despre intenţia plecării şi rămâne stabilit să
se întoarcă în perioada examenelor de încheiere a situaţiei şcolare sau la corigenţe.
-

Elevi care merg împreună cu familia la muncă (vândut ziare, colectat fier vechi) în
Austria, Franţa sau Germania.
- Eleve care în clasa a VII-a sau a VIII-a se căsătoresc, întrucât este o tradiţie o locului
pentru rudari (rromi).
- Eleve care nu mai vin la şcoală de teamă să nu le fure cineva, băieţi mai mari din sat, care
consideră că ar fi timpul pentru convieţuire, întrucât nu încheie căsătoria, fetele fiind
minore.
- Elevi care abandonează din cauza sărăciei. De regulă familiile acestora trăiesc în monocase, iar lipsa posibilităţilor materiale este atât de mare, încât copiii (4-5 în general), nu
au nici măcar cu ce se încălţa.
Familiile lor fac eforturi pentru a trimite copiii la şcoala din comunitate, pentru a finaliza măcar
învăţământul primar. Pentru ei esenţial este să înveţe copiii a scrie şi a citi. Domnitorul
Alexandru Ioan Cuza spunea în anul 1864, când a dat Legea învăţământului obligatoriu şi
gratuit: ,,Eu ţiu, ca numaidecât copiii să înveţe a scrie şi a ceti!’’ pentru unii părinţi, din cauza
sărăciei, dezideratul domnitorului Alexandru Ioan Cuza a rămas neschimbat.
-
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II. Proiecte - programe
Şcoala noastră a iniţiat mai multe programe-proiecte pentru limitarea absenteismului şi a
abandonului şcolar:
1. între anii 2007-2009 Proiectul naţional cu finanţare PHARE ,,Accesul la educaţie este un
drept al tuturor’’
2. între anii 2012-2014 Proiectul naţional cu finanţare din partea Organizaţiei UNICEF în
România ,,Hai la şcoală!’’
3. între anii 2015-2017 (ianuarie) Proiectul naţional cu finanţare de la statele : Islanda,
Norvegia, Lichenstein şi Fondul Român de Dezvoltare Socială ,,Şcoala face diferenţa!’’
III. Măsurile aplicate
-

reducerea absenteismului,
îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură,
limitarea abandonului şcolar,
conştientizarea importanţei şcolii ca factor de educaţie şi instrucţie cu rol definitoriu,
pentru întreaga viaţă,
vizită la domiciliu,
discuţii libere şi sincere cu familia pentru a-i convinge despre necesitate şi importanţa
frecventării şcolii, a copiilor,
IV. Rezultate obţinute. Eficienţa proiectelor.

- Rezultatele ,,s-au văzut’’ după accesarea unui proiect, în sensul că prin discuţiile purtate cu
părinţii aflaţi la limita sărăciei, elevii au frecventat şcoala. Au continuat cursurile gimnaziului,
dar cu foarte mari eforturi.
- Pentru familiile care îşi căsătoresc fetele devreme e o mare problemă, întrucât aceasta nu e
doar de ordin social, ci de mentalitate.
- Prin acordarea unui pacheţel cu supliment nutritiv, frecvenţa elevilor s-a îmbunătăţit în timpul
derulării proiectului, iar părinţii au fost de acord să îşi lase copiii la şcoală.
- Prin punerea în practică a unor proiecte de parteneriat bazate pe voluntariat şi întrajutorare,
elevii proveniţi din familii defavorizate au primit articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte fapt
care le-a facilitat pentru o vreme venirea la şcoală.
Soluţia poate ar fi crearea unui After school care să le permite elevilor să servească o masă,
un pacheţel şi să desfăşoare ore de remediere şcolară pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare.
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LE THÈME PROPOSÉ ,, LA PRÉVENTION ET LA LIMITATION DE
L’ABSENTÉISME ET DE L’ABANDON SCOLAIRE PRÉCOCE DANS LE SYSTÈME
EDUCATIONNEL ROUMAIN “
Professeur: Dorobanțu Diana-Roxana
Professeur: Moțoi Reli-Florentina
L’Ėcole : “I.C.Lăzărescu” , Țițești
I.La problématique de l’absentéisme dans notre école
-L’enseignement roumain se confronte dans ses derniers dix – quinze années avec un problème
vraiment épineux : l’absentéisme et l’abandon scolaire . D’ailleurs , cette chose est un “fléau” au
niveau de l’Europe .
Notre école est différente des autres parce que le grand nombre d’absences et l’abandon
scolaire a les conséquences suivantes :
- Des élèves qui abandonnent l’école pour partir ,accompagnés de leur famille dans le Midi
du pays ( Vlașca , Titu , Găești , Călărași , Prahova ) qu´ ils veulent travailler une période
déterminée, en faisant des travaux occasionnels ( ils gardent les bestiaux du village ,
transportent le bois de chauffage qu’ils achètent dans des foires hebdomadaires , ensuite ils le
vendent en détail dans des différentes localités, transportent les fourrages avec leurs chariots
et ramassent la feraille.
Leur départ c’est une vraie “ transhumance” , c’est- à-dire, ce ritual est longuement attendu,
soigneusement préparé par toute la famille .
Après les Pâques, le plus tard le mois du mai, ils préparent les chariots et nous partagent leur
intention de partir, en restant établir qu’ ils reviennent à la période des examens pour définir
leur situation scolaire ou leur examens de repêchages.
-Des élèves, accompagnés de leurs familles pour travailler ( on vend des journaux, on
ramasse la feraille) en Autriche, France ou Allemagne
- Des jeunes filles qui ne fréquentent plus l’ école parce qu’il y a la possibilité d’ être volées
par des garçons plus âgés du village, qui veulent seulement cohabiter avec elles,celles-ci
étant mineures.
- Des élèves qui abandonnent l’école à cause de la pauvreté. D’ habitude , leurs familles
habitent dans des maisons avec une seule chambre, mais n’ayant pas des possibilités
matériaux les enfants n’ ont pas ni moins des chaussures.
Le prince régnant Alexandru Ioan Cuza disait, en 1864, quand il a donné “ La Lois de
l’enseignement obligatoire et gratuit” : « Je tiens absolument que les enfants puissent apprendre
à écrire et à lire”, à cause de la pauvreté pour certains parents, ce désir est resté le même.
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I.Des projets et des programmes
Notre école a initié beaucoup de projets et des programmes pour limiter l’absentéisme et
l’abandon scolaire :
2007-2009- Le Projet National financé par PHARE “L’accès à l’éducation est un droit
à tous”
- 2012-2014” Le Projet National financé par UNICEF ” Allez à l’école!”
- 2015-2017-.Le Projet National financé par des pays comme :l’Islande, la Norvège,
Lichenstien et Le Fond Roumain de Développement Social “ L’école fait la différence!”
-

III Les mesures appliquées :
•

La limitation de l’absentéisme et de l’abandon scolaire

•

L’amélioration des résultats aux études scolaires

• La réalisation de l’importance de l’école comme un facteur éducatif et instructif avec un
rôle essentiel pour toute la vie
•

Des visites au domicile

• Des discussions libres et sincères avec leurs familles pour les convaincre en ce qui
concerne la nécessité et l’importance de la fréquention de l’école de leurs enfants.
IV. Les résultats obtenus.L’éfficacité des projets
Après la démarration de ces projets, les résultats “sont venus” , c’est- a-dire, par les
discussions soutenues avec des parents qui se trouvaient à la limite de la pauvreté, leurs
enfants sont venus à l’école, ils ont continué leurs études primaires mais avec beaucoup
d’efforts.
C’est un grave problème pour les familles qui épousent leurs filles très jeunes parce que
cette chose n’est pas seulement d’odre social mais elle appartient à la mentalité aussi.
La fréquece des élèves a augmenté pendant le déroulement de ces projets par le fait que les
enfants ont reçu un petit paquet alimentaire.
La solution serait la réalisation d’un After school ,où les élèves pourraient manger et faire
des classes de rémédiaire scolaire pour l’amélioration de leurs résultats .
Avec peu d’effort, tout est possible !!
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EDUCAȚIA CONTEAZĂ
PÎP : Petruța Toculeț
GPN. Nr. 1 Teiu , Argeș
Motto : ,,Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau
viață; de aceea pe lângă viață, dăruiti copiilor și arta de a trăi bine, educându-i ! Aristotel
Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la naștere,
natura înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin
un bun al fiecărui om numai prin educație. În concepția sa, educația este o activitate de stimulare
a acestor „semințe”, și implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni
om decât dacă este educat”.
Educația începe în sânul familiei prin modele de comportament oferite de către părinți
propriilor copii și este continuată prin intermediul instituțiilor școlare , dar și prin participarea la
activități nonformale.
În zilele noastre , educația școlară se confruntă , în special în zonele rurale defavorizate ,
cu o gravă problemă care ia amploare de la an , și anume – abandonul școlar timpuriu. Încă din
perioada preșcolarității apar asemenea probleme , copiii de vârstă preșcolară nu sunt înscriși la
grădiniță sau chiar daca sunt cuprinși în cadrul instituției , aceștia nu frecventează grădinița,
părinții invocând diverse motive, în special motive de natură financiară. Pentru a se combate
acest aspect apărut și la nivel preșcolar , în anul 2016 s-a implementat un program intitulat ,,
Fiecare copil în grădiniță ,, - program care prevede alocarea de tichete sociale familiilor nevoiașe
cu copii de vârstă preșcolară . Pe lângă acest program în unitățile preșcolare din comuna noastră
se desfășoară activități extracurriculare diverse (serbări , excursii , activități desfășurate în
parteneriat cu părinții preșcolarilor , dar și cu alte instituții locale) , îmbogățirea bazei materiale a
grădiniței cu aparatură modernă , desfășurarea de activități didactice interactive, toate acestea
pentru a le stârni interesul celor mici pentru frecventarea grădiniței.
De regulă , abandonul școlar apare în rândul copiilor care provin din familii
dezorganizate, familii cu situații financiare precare sau cu un nivel de cultură al părinților scăzut,
cu cel mult opt clase. Copiii din aceste tipuri de familie nu manifestă interes pentru activitățile
școlare, rareori se implică chiar și în activitățile de tip extracurricular, chiar și părinții acestor
copii sunt dezinteresați de educația copiilor lor.
Pentru reducerea abandonului școlar timpuriu s-au aplicat multiple măsuri, atât la nivel
național, dar și la nivel de unitate prin implementarea de diverse proiecte și programe
educaționale în care au fost implicați în mare măsură școlarii care prezentau risc de abandon
școlar.
Consider că, pentru prevenirea și scăderea abandonului școlar timpuriu, părinții copiilor
care prezintă risc de abandon să fie cuprinși în programe speciale de educație parentală, să se
pună mai mult accent pe colaborarea școală – familie, prin realizarea de activități prin care
adulții să conștientizeze rolul și importanța educației de tip formal, oferită prin intermediul
unităților școlare și preșcolare.
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ȘCOALA REPREZINTĂ O PRIORITATE!
Prof. Popa Camelia Sanda
Prof. Crivac Magdalena
Prof. înv. primar Smaranda Anisia
Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”
Structură- Școala Gimnazială Nr.2 Pitești
Abandonul școlar este punctul culminant în procesul de îndepărtare al copilului față de
școala și implicit față de educație. Cauzele sunt multiple și de aceea soluțiile nu sunt ușor de
găsit. Totuși, politica de reducere a abandonului școlar trebuie să țină cont de factorii
declanșatori pentru a putea interveni acolo unde este necesar.
La nivelul școlii noastre nu au fost înregistrate situații de abandon școlar, dar există elevi
care manifestă o oarecare tendință. Plecând de la ideea că este bine să prevenim extinderea
acestui fenomen, în anul 2014 am participat la Competiția Națională ” Educația îți dă valoare”
organizată de J.A.România în colaborare cu B.R.D. Groupe Societe Generale, o competiție
menită să amelioreze problema abandonului școlar.
Obiectivele proiectului au fost:
•

Identificarea şi împlinirea nevoilor de dezvoltare ale elevilor în vederea depăşirii
decalajelor sociale, culturale sau economice,
• promovarea importanței educației pentru carieră și îmbunătățirea calității vieții,
• identificarea elevilor aflați în situație de risc de abandon școlar din școala noastră,
• conștientizarea importanței continuării studiilor pentru viitor de către elevii din grupul
țintă și nu numai.
Grupul țintă a fost format din elevii cu tendință spre abandon școlar din clasele V-VIII
de la Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” structură Școala Gimnazială Nr. 2 Pitești.
Echipa de proiect a fost compusă din 6 elevi de clasa a VIII-a coordonați de prof. diriginte Popa
Camelia.
Pentru grupul țintă al acestui eveniment, principala cauză a tendinței de abandon
identificată, a fost interesul scăzut pentru educație precedat de dificultăți întampinate în
însușirea cunoștințelor predate.
Pentru efectele generate de această cauză și anume, îndepărtarea elevului de școală și implicit de
educație, abandon școlar, risc major de șomaj, sărăcie, excluziune socială etc.,soluția echipei de
proiect a fost,implicarea elevilor din grupul țintă în activități extracurriculare cât mai diverse
menite să accentueze avantajele dreptului la educație. Astfel, proiectul, derulat în săptămâna
”Școala Altfel” , a cuprins 7 activități extracurriculare, din domenii diferite de activitate și
fiecare dintre ele având câte un invitat din comunitatea locală. Elevii din grupul țintă au
participat la activități de voluntariat, la workshop-uri privind delicvența juvenilă, termeni
juridici, consecințele consumului de droguri, activități practice, finalizând cu un webinar având
ca interlocutori consilieri B.R.D. Participarea la acest proiect si webinar a concluzionat cu câteva
impresii ale elevilor participanți, din care cităm:
”Fericirea nu stă în bani; stă în educație, în bucuria realizărilor, în emoţia efortului creativ.
Nu te da bătut niciodată. Nici noi nu ne-am dat!” – Bianca Muscaliu
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”Participarea la acest proiect m-a făcut să înțeleg cât de importantă este educația pentru
viitorul nostru, m-a făcut să fiu o persoană mai puternică , mai hotărâtă!”- Ruxandra Pintilie
”Participarea la proiectul ”Educația îți dă valoare” m-a învățat să combin toate lucrurile care
îmi plac și să descopăr că pentru a mă bucura de succes este nevoie de muncă, creativitate și
dăruire.- Mihai Angheloiu
”Deși am privit într-un mod sceptic această activitate , recunosc că m-a ajutat să înțeleg anumite
subiecte legate în general de carieră, societate și așa mai departe.
Este plăcut să afli părerea unei persoane care s-a realizat și a ajuns undeva, reușind astăzi
să spună ”Da, am făcut ceva!”. Recunosc că la început nu înțelegeam unde duce subiectul,
deoarece titlul mi s-a părut confuz. Ce înseamnă valorile? Ce era important despre aceste lucruri?
Am reușit într-un final, cu puțină atenție, să înțeleg subiectul discuției. Un lucru aleatoriu care
mi-a rămas în minte este faptul că fără matematică nu putem fi organizați. E adevărat că
matematica reprezintă un factor important, indiferent de cariera pe care o vei urma sau orice vei
face în viață. Alt lucru, ce mi s-a părut foarte adevărat, este că nu trebuie să-ți iei o slujbă doar de
dragul de a avea una. Nu este ușor să lucrezi cu oamenii și personal nu cred că aș fi în stare de
așa ceva. Viața e la urma- urmei plină de posibilități!
În concluzie, această activitate interactivă mi s-a părut interesantă și în același timp
folositoare pentru viitorul nostru, al elevilor, care, prin astfel de activități pot fi indrumați să
aleagă un drum de succes. Momentul absolvirii clasei a VIII-a e o răscruce în viața noastră unde,
chiar dacă nu recunoaștem, avem nevoie de ajutorul adulților.”Muscaliu Bianca
”Prin participarea la acest webinar am înțeles mai bine că viitorul depinde de ce vom face
la acest prim -examen. Mi s-a părut foarte interesant cum o persoană, prin ambiție și
perseverență, și-a realizat visul și are o funcție atât de importantă într-o bancă. Am mai înțeles că
nu pentru toți oamenii sunt importanți banii, deoarece pentru acestă doamnă era important faptul
că, prin funcția pe care o are, interacționează cu oamenii și poate face ceva bun pentru ei.”
Pintilie Ruxandra
Participarea la acestă competiție a avut ca efect reducerea numărului de elevi cu tendință
spre abandon școlar cu 2%, elevii fiind motivaţi de atractivitatea şi diversitatea activităţilor
educative. Prin activitățile derulate am încercat să dovedim elevilor cât de importantă este
educația și formarea lor profesională, să-i determinăm și să-i sprijinim să-și descopere valorile
personale.
În concluzie, noi, cadrele didactice putem preveni sau ameliora tendința de abandon
școlar, încercînd să adoptăm o abordare mai reflexivă a modului de predare în care să avem în
vedere modificarea identității generațiilor actuale și viitoare. Fiecare copil este unic, fiecare copil
are un talent, o valoare iar noi trebuie sa-l ajutăm sa-și descopere acea abilitate și să-l sprijinim
să o dezvolte în paralel cu educația de bază.
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L’ABSENTEISME –UN PROBLÈME D’ACTUALITÉ
Prof. VoicuDenisa
Prof. Sincă Monica
Ecole Secondaire "Ghe.I.I.C.Brătianu", Rătești
Dans nos jours, soit que nous voulons ou non , nous nous confrontons plus fréqement avec
ce problème de l’absenteism aux élèves : L’attitude de ceux sur l’école depend de l’age ; le
phénomème étant rencontré en spécial aux élèves qui , après trois-cinq ans de l’école ils devient
desintéressés de l’apprentissage. Ce phénomène n’apparait pas brusquement, il peut etre un
échec qui méne à un procéssus de l’inadaptation.
L’absenteism est utilisé des élèves comme la forme d’agression passive contre l’école,
sans d’etre puer des possibles péines de la part d’enseignement ou des parentes. Autrement cet
absenteism peut mener a l’abandon scolaire. Le collège Gheorghe I I C Bratianu est une école
comprend des élèves de condition moyenne , mais précaire. Dans une part du village existe des
familles pauvres ,désorganisées avec beaucoup d1 enfants où sont fréquement des conflicts entre
le parents, qui n’ont pas de lieux de travails stables et ainsi leur état matériel est precaire.
Avec mes collégues, les professeurs principales de l école j’ai identifié aux nos élèves
quelques uns qui absentaient fréquement , ils restaient avec leur frères cadets , ou ils n’avaient
pas des chaussures pour venir à l’école.Ces condition défavorables de vie ; manifestépar
dénuements dans la dotation avec les choses nécessaires pour l’école, nous avons emus àmoi et
d’autres professeurs et j’ai fait les actes de volontaire , parlant avec les élèves qui ont des
possibilités de donner pour les pauvres.
L’action a eu succés , ainsi les élèves en cause ont réussi avoir le strict nécessaire et ils
sont revenus à l’école.
C’est difficile que nous les aportons sur le bon chemin ; mais nous
essayons si possibles de colaborer avec la famille , de changer la mentalité des enfants et des
parents en ce qui concerne l’acte d’apprentissage et de respecter le règlement concernant les
sanctionnes donnés pour les absences pas motivés.
J’ai rendu aussi des visites au domicile des élèves en cause ,j’aienvouédes adresses
écrites,j’ai organisé des séances avec les parents,mais parfois est plus difficiles de
ceux,etantpréoccupes beaucoup dautres choses que de la vie d’écolier de leurs enfants.
J’ai constaté,ainsi,qui n’aidés pas des parents aux élèves en cause,nous ne pouvons pas
résoudre les problèmes, mais nous pouvons travailler,dans un travail de Sisif, avec le tact et l’art
pédagogiques pour les offre des modèles,pour ne les ridiculisés,de communiquer avec l’élèves en
permanence, de déterminer les parents de prendre part aux nos scéances .
Comme le conseil pour nous meme donner une preuve de sensibilité et amour pour nos
élèves,de la capacité d‘anticiper le péril, d’équilibre affectif . Accorder l’attention aux problèmes
qui nécessitent la clarification , de ne les minimaliser pas, les accorder a nos élèves le respect
nécessaire et peut etre nous réussirons les apporter en pupitres, pour contribuer en moyen positif
à la propre formation.
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ȘCOALA PRIETENOASĂ, ȘCOALA ”MATEI BASARAB”
Prof. Daniela Tufeanu
Școala ”Matei Basarab”, Pitești
Acolo unde orașul termină freamătul său și începe să se întrepătrundă cu pădurea, unde
primăvara nu știi cine face mai multă gălăgie, păsările din pădure sau copiii, acolo este o școală
pe care o putem numi prietenoasă: Școala ”Matei Basarab”.
De ce prietenoasă?
Pentru că acolo copiii sunt priviți în ochi atunci când vin la școală, dar și atunci când
pleacă de la școală și poți să vezi dacă au sclipirile de stele în ei.
Pentru că acolo copiii învață experimentând, iar părinții spun că toată săptămâna vorbesc
despre aceste experimente.
Pentru că acolo orice literă nouă se învață prin poveste, implicând toate simțurile: vizual
(planșe colorate), auditiv (povestea în sine), gustativ (fiecare literă este modelată din cocă, coaptă
și apoi degustată), tactil (prin jocuri de tipul ”Ghicește litera de pe spatele tău!”), echilibru (mers
în forma literei și da, chiar și simțul mirosului, implicând fantezia creatoare a copiilor, unde litera
”s” miroase a …..spirt, litera ”a” este neutră, întrucât apa nu are miros….
Este prietenoasă pentru că are spațiu unde copiii se pot exprima pe o scenă.
Este prietenoasă pentru că activitatea academică se îmbină cu activitatea artistică și
obține rezultate minunate.
Este prietenoasă pentru că noi, cadrele didactice, cultivăm toleranța, acceptarea
diferențelor dintre semenii noștri.
Este prieteniasă pentru că avem nu doar uși, dar și inimi deschise. Inimi cu care vă
primim cu drag la noi în școală. În Școala ”Matei Basarab” din Pitești!
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CE SE POATE FACE PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR?
Profesor, Floarea Bârlogeanu
Casa Corpului Didactic Argeş
Educaţia reprezintă, pentru orice societate, vectorul dezvoltării durabile. Dezvoltarea
capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin formare iniţială şi continuă, pentru o piaţă a
muncii flexibilă şi globalizată, reprezintă obiectivele majore ale dezvoltării fiecarei naţiuni.
În contextul actual, organismele şi organizaţiile internaţionale consideră educaţia unul dintre
cele mai eficiente mijloace de ridicare a standardelor de viaţă, de diminuare şi prevenire a diferitor
fenomene cu impact negativ asupra copiilor şi tinerilor (abandon şcolar, corupţie, infracţionalitate
juvenilă, delincvenţă, muncă ilegală,) şi de a oferi alternative pentru soluţionarea situaţiilor de criză,
ca: sărăcie, excluziune socială, discriminare, acces limitat la informaţie etc.
Problematica educaţiei copiilor, elevilor sau tinerilor care se regăsesc în grupurile
populaţionale şcolare dezavantajate sau aflate în situaţii de risc constituie una din "provocările" cu
care se confruntă mediile politice, socio-economice, culturale sau civice din România. Din acest
punct de vedere, apariţia strategiilor guvernamentale în domeniu, ca documente programatice
(Strategia pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Rromilor, Programul Naţional Anti-Sărăcie, acte normative
pentru eliminarea oricăror forme de discriminare, a rasismului şi xenofobiei, reglementări privind
statutul persoanelor care au dobândit statut de refugiat în România etc.) reprezintă suportul
normativ pentru elaborarea politicilor educaţionale adecvate şi concretizarea lor prin
programe/proiecte iniţiate şi implementate de către ministerul de resort - prin direcţia sa specializată
- în parteneriat cu diverse organisme interesate în problematica sus-amintită.
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. Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei
sistemului şcolar astfel încât, dacă indicele de abandon este mai mare atunci sistemul şcolar
respectiv este ineficient.
Abandonul şcolar crează condiţiile eşecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ
şansele autorealizării în domeniile de activitate legitime. Eşecul în a-şi realiza o educaţie şcolară
completă se asociază cu perspectivele ocupaţionale şi economice limitate, detaşarea de valorile
societăţii şi de instituţiile ei şi cu o scadere a venitului personal de-a lungul întregii vieţi.
Cum putem reduce riscul abandonului şcolar?
O soluţie este - creşterea atractivităţii şcolii, lucru realizabil prin:


Activităţi extrascolare desfăsurate în şcoala (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curăţire a
şcolii; concursuri sportive; acţiuni/concursuri de creaţie artistică; competiţii de joc pe
computer; etc.) desfăşurate în şcolile din comunităţi cu risc ridicat de abandon, precum şi
în liceele care atrag elevi din astfel de comunităţi.
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Organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite în funcţie de cartierul de
provenienţă;
Toate aceste acţiuni sau ansambluri de acţiuni trebuie să aibă un caracter periodic, pentru
a menţine continuu elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de
antrenare constantă a atenţiei elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar.
Motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice
grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de acţiuni.
Planificarea acţiunilor cu pricina poate fi realizată cu participarea elevilor (dar nu doar a
acelor care nu prezintă risc de abandon) şi a autorităţilor locale (acestea pot fi prezente în
faze cheie ale acţiunilor, furnizând motivaţii pozitive atât elevilor cât şi cadrelor
didactice).
Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber.
Bibliografie:

Revista învăţământului preşcolar - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei – Bucureşti 2006
http://www.imparte.ro/Ajutor/Reintegrare-sociala/Abandonul-scolar-Cauze-solutiistatistici-si-obiectivele-Uniunii-Europene
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ABANDONULȘCOLAR LA LICEU: CAUZE ȘI MASURI DE PREVENIRE
Prof. Bica Laura-Nicoleta, bibl. Bădica Daniela
Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” Pitești
Absenteismul școlar reprezintă o problem stringentă cu care se confruntă sistemul
educațional actual, deoarece se înregistrează în rândul elevilor o frecvență din ce în ce mai
redusă la orele de curs. Cadrele didactice și personalul de conducere a unităților școlare încearcă
să identifice cauzele ce determină prevalența acestui fenomen și modalitățile de rezvolvare ale
acestora prin măsuri de prevenire și combatere. Obiectivele propuse trebuie să fie
operaționalizate, astfel încât să se observe îmbunătățiri calitative și cantitative în planul
comportamental al elevilor care absentează, dar și însusținerea și dezvoltarea unui cadru familial
armonios și a unor relații de colaborare familie-școală.
Fenomenul absenteismului școlar a fost studiat într-o serie de programe, printre care
amintim "Programul Young", aplicat din anul 2002 și până în 2005, proiect cu rezultate
deosebite în combaterea acestui fenomen. Obiectivul "Programului Young" a fost acela de a
elabora, la nivel european, o metodologie integrată cu caracter de noutate pentru combaterea
absenteismului școlar și a muncii copiilor. Mutațiile din societate și din familia contemporană
(problemele economice, problemele de relaționare între părinți și copii, timp redus petrecut cu
familia, redistribuirea rolurilor, suportul social și emoțional redus, supraîncărcarea profesională a
părinților sau munca în străinătate etc.) determină mai multe probleme emoționale la copii decât
în trecut și, astfel, frecvența absenteismului școlar este în creștere.
La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri și al altor forme de
dependență, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea școlară, disfuncțiile în
evaluare și notare, frica de examene etc., constituindu-se în adevărați factori de stres pentru elevi
care, din pacate, uneori evită confruntarea cu „problema” prin fuga de la ore. Văzut din aceasta
perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnaltardiv al existenței unor
probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivație, încredere
în educația școlară. Din păcate, absenteismul este în creștere, mai ales la nivel liceal, iar
ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. Aceasta
schimbare în atitudine nu apare în mod brusc. Există întotdeauna indici relevanți ai apariției ei.
Orice eșec care nu este observat la timp poate antrena un proces de inadaptare. Elevul se
resemnează sau renunță, devenind indiferent față de școală sau se revoltă împotriva insucceselor
pe care nu reușeștesă le învingă, încearcă anumite compensări prin care vrea să dovedească
pentru el însuși că poate să reușească în unele lucruri, ceea ce uneori duce la fapte de indisciplină
sau la evitarea anumitor ore. Elevul încearcă să evite insuccesul preferând să-și petreacă timpul
într-un mediu în care, crede el, se poate remarca. Din păcate, de cele mai multe ori, acest mediu
îl reprezintă strada.
Prevenirea actelor de inadaptare constituie premisele pentru o dezvoltare armonioasă a
întregii personalități. Măsurile luate împotriva absenteismului școlar trebuie să aibă în vedere
personalizarea programelor de prevenire la nevoile diverse ale elevilor.
În cadrul liceului nostru s-au luat mai multe măsuri de prevenire și combatere a acestui fenomen:
-identificarea cauzelor care determină absentarea elevilor prin aplicarea de chestionare
pentru elevi, părinţi, la clasele unde absenteismul este ridicat;
-revizuirea atitudinii cadrelor didactice faţă de elevii problem şi iniţierea unei comunicări
mai intense cu aceştia;
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-reconsiderarea stilului de predare şi organizare a orelor de curs într-un mod mai motivant
și mai atractiv, care să implice active elevii şi să permit legarea de actualitate şi de experienţa
concretă a cunoştinţelor predate;
-tratarea diferenţiată şi individualizată a elevilor cu probleme legate de frecvenţă şcolară
şi cu risc de abandon, motivarea lor, adaptarea sarcinilor de învăţare la ritmul lor intelectual, la
capacitatealor de efort;
-utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber care să le
stârnească interesul și curiozitatea.
Problema absenteismului și a abandonului școlar este una socială, iar responsabilii
educaționali speră în diminuarea acestui fenomen prin acțiuni care să ducă la scăderea numărului
de absențe.
1. Costache Luminiţa, UNICEF - Ghid de lucru pentru prevenirea şi combaterea
abandonului şcolar, Vanemonde, 2012
2. Neamţu Cristina - Devianţa şcolară, Editura Polirom, 2003
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L’ABANDON SCOLAIRE AU LYCÉE: CAUSES ET MESURES DE PRÉVENTION
Prof. Bica Laura-Nicoleta, bibl. Bădica Daniela
Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” Pitești
L’absentéisme des élèves est un problème important avec lequel se confronte le système
d’enseignement actuel, parce que les écoliers s’absentent de plus en plus. Les professeurs et les
instances dirigeantes essaient d’identifier les causes qui déterminent ce phénomène et de trouver
des mesures de prévention et des solutions pour combattre l’abandon scolaire. Les objectifs
proposés visent l’amélioration qualitative et quantitative du comportement des élèves qui
s’absentent, mais aussi le développement d’un climat familial harmonieux et la collaboration
entre l’école et la famille.
L’absentéisme scolaire a été étudié au cadre des programmes comme, par exemple, ”Le
programme Young”, qui a été mis en pratique entre 2002 et 2005 et qui a enregistré des résultats
remarquables dans la lutte contre ce phénomène. L’objectif du programme a été celui de
concevoir, au niveau européen, une méthodologie intégrée pour combattre l’absentéisme scolaire
et le travail des élèves. Les changements de la société et de la famille contemporaine (comme,
par exemple, les problèmes économiques, les problèmes de communication entre les parents et
leurs enfants, l’absence du temps passé en famille, la redistribution des rôles, le soutien social
réduit, la surcharge profesionnelle des parents ou le travail à l’étranger) provoquent plus de
troubles émotionnels chez les enfants et c’est pour cela que la fréquence de l’absentéisme
scolaire est en hausse.
On peut ajouter encore la pression du groupe, le risque de la consommation de l’alcool ou
des drogues, les méthodes éducatives faibles, inconstantes, la surcharge à l’école, le peur des
examens, ceux-ci devenant des facteurs de stress pour les élèves qui, malheureusement, évitent
parfois la confrontation et préfèrent s’absenter. Vu de cette perspective, l’absentéisme devient un
problème social, un signal tardif de l’existence de quelques problèmes, une conduite qui est la
preuve du manque d’intérêt, de motivation et de confiance dans l’éducation scolaire.
Malheureusement, l’absentéisme est en hausse surtout au lycée et l’omission volontaire ou la
punition excessive contribuent à la chronicité de ce phénomène. Tout échec qui n’est pas observé
à temps produit l’inadaptation. Ce changement d’attitude ne se produit pas immédiatement.
L’élève se résigne ou renonce, en devenant indifférent envers l’école ou il se révolte contre ses
insuccès, en essayant de passer son temps dans un milieu où il peut se faire remarquer. Ce milieu
est le plus souvent la rue.
La prévention des actes d’inadaptation constitue les prémisses pour le développement
harmonieux de la personnalité. Les mesures prises contre l’absentéisme scolaire personnalisent
les programmes de prévention aux besoins des élèves.
Au Collège Technique ”Dimitrie Dima” on a pris les mesures suivantes:
-l’identification des causes qui provoquent l’absentéisme des élèves (on a utilisé des
questionnaires pour les élèves et pour leurs parents);
-le changement de l’attitude des professeurs envers les élèves-problème et
l’intensification de la communication avec ceux-ci;
-la reconsidération du style d’enseignement et l’organisation de cours plus attrayants, qui
impliquent la participation active des élèves et qui stimulent leur réflexion;
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-le traitement différencié et individualisé des élèves qui se confrontent à l’absentéisme et
qui présentent le risque d’abandon, leur motivation et la reprise de conscience dans leurs
capacités d’apprentissage;
-l’utilisation de toutes les ressources de l’école pour attirer les élèves par des loisirs qui
incitent leur intérêt et leur curiosité.
On pense que l’absentéisme est devenu à présent un problème social et les responsables
éducationnels essaient de diminuer ce phénomène par des actions qui visent la baisse du nombre
d’absences.
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ABANDONUL ȘCOLAR
Profesor Popescu Ancuța Elena
Școala Gimnazială "Vladimir Streinu", Teiu
Abandonul școlar a devenit una dintre cele mai importante problem ale lumii
contemporane motiv pentru care societatea a încercat să găsească cele mai bune soluții. De aceea
pentru a o putea combate trebuie mai întâi să o putem înțelege, defini.
Una dintre cele mai vechi definiţii îi aparține lui Morrow (1987:342-355), conform căruia
„elevul care abandonează şcoala este acel elev care a fost înregistrat în sistem, dar care nu mai
este activ, înregistrând mai mult de 15 zile de absenţe nemotivate, care are rezultate
nesatisfăcătoare la învăţătură şi care nu a depus vreo cerere de înscriere în altă formă de
învăţământ public”
O altă definiţie este dată de National Youth Federation (1998): părăsirea timpurie a şcolii
reprezintă decizia voluntară sau impusă de a părăsi şcoala fără a obţine diploma în urma
examenelor de absolvire a ciclului primar (Junior Cycle examination) şi înaintea împlinirii
vârstei minime legale până la care învăţământul este obligatoriu (Characteristics of early school
leavers: results of the research strand of the 8-to 15-year old early school leavers initiative).
În limbajul de specialitate se realizează totuși o diferenţă între termenele de „părăsirea timpurie a
şcolii” respectiv „abandonul şcolar”. Termenul „părăsirea timpurie a şcolii” include renunţarea la
toate formele de educaţie şi formare profesională înainte de finalizarea învăţământului secundar
superior sau echivalentul în educaţia şi formarea profesională (ciclul superior al liceului, clasele
XI – XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare) până când „abandonul şcolar” este
utilizat cu un sens mai restrâns: ea se referă la întreruperea unui curs în desfăşurare în
învăţământul general sau professional şi de formare.
Dar indiferent de numele pe care acest flagel îl poartă urmările sunt esențiale atât pentru cel
care abandonează studiile cât și pentru sistemul educațional și implicit pentru piața forței de
muncă.
Printre factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul elevului şi al familiei au fost
identificați la nivelul țării noastre:
Dificultăţile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse, au problem în a
asigura condiții adecvate tuturor copiilor şi resimt uneori nevoia de forţă de muncă (fie pe câmp,
fie în gospodărie sau pentru a avea grijă de fraţii mai mici).


Modelul educaţional oferit de părinţi. Cel mai adesea, elevii din mediul rural,care
ajung să renunţe la educaţie provin din familii în care părinţii nu au maimult de opt clase.
Există însă destul de frecvent elevi aflaţi în situaţii de abandon care îşi doresc să
îşicompleteze educaţia “măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu
ajungă ca părinţii, simpli zilieri, fără mari şanse de reuşită în viaţă.

30



Modelul educaţional oferit de fraţi este mult mai influent. Familiile unde există fraţi
mai mari ce au renunţat timpuriu la educaţie, fraţii mai mici tind să reproducă acest
model.



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



Implicarea în activităţi aflate la limita legii apartenenţa la găşti de cartier conduce
aproape mereu la renunţarea la educaţie, abuzul de substanțe psihotrope fiind prezente ca
factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a şi în period a imediat
următoare debutului ciclului secundar superior.



Intrarea pe piaţa muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activităţi sezoniere
aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu
renunţarea prematură la educaţie.



Încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de
realitate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele
imediat premergătoare abandonului şcolar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au
renunţat déjà prematur la şcoală să intre în contact cu cei aflaţi în risc de a abandona,
povestindu-le care este imaginea lor curentă despre şcoală.



Migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există problem
importante de reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se
reîntorc, la vârste mai mari. Aceleaşi problem sunt regăsite şi în cazul în care elevii intră
la vârste mai mari în sistemul de învăţământ.

De asemenea, statisticile de la nivelul Uniunii Europeneau relevant faptul că băieții
renunță mai repede la studii decât fetele, procentul fiind de 16,3% față de 12,5%. Același studii
arată că pe perioada învățământului obligatoriu băieții se adaptează mai greu la mediul școlar, au
un nivel mult mai scăzut de achiziții, dezvoltă probleme emoționale sau comportamental e mult
mai frecvent decât în cazul fetelor.
Acesta este unul dintre motivele pentru care în multe țări din cadrul Uniunii Europene sau adoptat diferite măsuri, de la numărul unic de înregistrare a elevilor din unitățile școlare,până
la așa numitele ”scuoleaperte” din Napoli, Italia. În Napoli comunitatea civică locală dezvoltă
proiecte extrem de variate împreună cu școala, după orele de curs, la care pot participa toți
copiii, chiar dacă au abandonat sistemul educational sau se află în categoria de risc.
Unul din prerogativele Comisiei de Educație de la nivelul Uniunii Europene este acela ca până în
2020 rata abandonului școlar să scadă cu 10 procente și ca aproximativ 40% din tinerii cu vârste
între 30- 34 de ani să își termine cursurile liceale, acest lucru putând devein realitate prin
dezvoltarea sistemului educational vocational.
În prevenirea abandonului şcolar timpuriu dascălii au un rol major fiind permanent în contact cu
elevii, pot identifica şi diagnostic problemele acestora şi pot atrage atenţia autorităţilor sau
organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni din timp și în mod eficient .
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L’ABANDON SCOLAIRE
Profeseur :Popescu Ancuța Elena
Școala Gimnazială "Vladimir Streinu",Teiu
L’abandon scolaire est devenu l’un des problèmes les plus importants du monde
contemporain, raison pour laquelle la société a essayé de trouver les meilleures solutions. Par
conséquent, pour pouvoir le combattre, on doit tout d’abord le comprendre, le définir.
L’une des définitions les plus anciennes appartient à Morrow(1987:342-355),
conformément à laquelle ‘’ Le décrocheur est cet élève qui a été enregistré dans le système, mais
qui n’est plus actif, enregistrant plus de 15 jours d` absences injustifiées, qui a des résultats
insatisfaisants à l’école et qui n’a présenté aucune demande de s’inscrire à une autre forme
d’enseignement publique ‘’.
Une autre définition est donnée par National YouthFederation(1998) :le décrochage
scolaire précoce représente la décision volontaire ou imposée de quitter l’école sans obtenir un
diplôme après les examens de fin d’étude dans l’enseignement primaire (Junior Cycle
examination) et avant d’atteindre l’âge légale minimum jusqu’ à où l’enseignement est
obligatoire.(Characteristics of earlyschoolleavers: results of the researchstrand of the 8-to 15year oldearlyschoolleavers initiative).
Cependant, dans le langage spécialisé, une différence est faite entre les termes « le
décrochage scolaire » et « l’abandon scolaire ». La notion de « décrochage scolaire» signifie la
renonciation à toutes les formes d’éducation et de formation professionnelle avant de terminer
l’enseignement secondaire supérieur ou l’équivalent en éducation et formation professionnelle (
le niveau supérieur secondaire, les classes XI- XII/XIII, précédé, selon le cas, de l’année
d'achèvement ) alors que « l’abandon scolaire » est utilisé au sens peu restreint : il s’agit de
l’interruption d’un cours en déroulement dans l’enseignement général ou professionnel et de
formation.
Mais quel que soit le nom de ce fléau, ses conséquences sont essentielles tant pour celui
qui abandonne les études que pour le système éducationnel et y compris, pour le marché du
travail.
Au niveau de notre pays, ont été identifiés quelques facteurs,qui favorisent l’abandon scolaire :




Les difficultés matérielles : Les familles nombreuses, désorganisées, qui manquent des
ressources, ont des problèmes pour assurer les conditions adéquates pour tous les enfants
et parfois, ils ressentent le besoin de la force de travail (soit sur le terrain ou dans la
maison ou de prendre soin de leurs petits frères).
Le modèle éducatif offert par les parents. Le plus souvent, les élèves habitant les zones
rurales,qui arrivent à renoncer à l’éducation font partie des familles où les parents n’ont
étudié plus d’ huit classes. Mais il y a assez souvent des élèves qui sont dans des
situations d’abandon qui veulent continuer leur éducation « au moins jusqu’à 10
classes », pour avoir une qualification, afin de ne pas arriver dans la situation de leurs
parents, tout simplement des ouvriers avec aucune chance de succès dans la vie.
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Le modèle éducatif offert par les frères est le plus influent. Les familles où il y a des
frères et sœurs plus âgés qui ont abandonné précocement l'éducation, les jeunes frères et
sœurs ont tendance à reproduire ce modèle.
La désorganisation de la famille entraîne des difficultés matérielles. Le divorce,
l'alcoolisme, la violence familiale sont des signes qui précèdent souvent la décision
d'abandon.
L’implication dans des activités situées en marge de la loi L’appartenance des
adolescents aux gangs entraîne presque toujours l’abandon de l'éducation, l'abus des
substances psychotropes étant présentes comme des facteurs démotivants, en particulier
dans la transition vers la classe IX et dans la période qui suit immédiatement au début de
l'enseignement secondaire supérieur.
L’entrée sur le marché de travail Que ce soit pour le travail comme ouvrier ou pour les
activités saisonnières génératrices des revenus, ils constituent des éléments de risque qui
conduisent presque toujours à l’abandon précoce de l’éducation.
La confiance faible dans l’éducation se relève être plutôt un stéréotype infirmé par la
réalité. Mais il est possible d’apparaître une confiance faible dans l’éducation même
depuis l’abandon scolaire. De ce point de vue-là, il pourrait être utile que les élèves qui
ont déjà prématurément quitté l’école, entrent en contact avec ceux qui sont en risque
d’abandonner, en leur disant quelle est leur opinion actuelle concernant l’école.
La migration circulaire ne semble pas être un facteur de risque, mais il y a des
problèmes importants de réintégration des enfants des migrants qui abandonnent le
système et puis ils reviennent à un âge plus avancé. Les mêmes problèmes se trouvent
aussi dans le cas des élèves qui entrent dans le système d’enseignement à un âge plus
élevé.

Également, les statistiques au niveau de l’UE ont relevé que les garçons quittent plus
précocement les études que les filles, le pourcentage étant de 16,35% contre 12,5 %. Les memes
études montrent que dans la période de l’enseignement obligatoire, l’adaptation des garçons est
plus difficile, ils ont un niveau plus bas des acquisitions, ils développent plus souvent des
problems émotionnels ou comportementaux que les filles.
Ceci est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux pays de l’UE ont adopté des
mesures différentes, commençant par le numéro d’enregistrement unique des élèves dans les
établissements scolaires jusqu’à ce qu’on appelle « scuole aperte » de Napoli, Italie.
À Napoli, la communauté civique locale développe des projets très divers avec l’école,
après les cours, où tous les élèves peuvent participer, même s’ils ont quitté le système
éducationnel ou ils sont dans la catégorie de risque.
L’une des prérogatives de la Commission de l’Éducation de l’UE est que jusqu’à 2020, le
taux d’abandon scolaire baisse de 10 pour cent et que, environ 40% des jeunes entre 30-34 ans
finissent les études secondaires, cela peut devenir une réalité à travers le développement du
système de formation professionnelle.
Les enseignants ont un rôle majeur pour prévenir le décrochage scolaire précoce, car
étant toujours en contact permanent avec les élèves, ils peuvent identifier et diagnostiquer leurs
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problèmes et ils peuvent attirer l’attention des autorités ou des organisations nongouvernementales compétentes pour intervener rapidement et efficacement.
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COMBATEREA ABANDONULUI ŞI A ABSENTEISMULUI ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL TIMPURIU
Prof. Popescu Mădălina Ionelia
Şcoala Gimnazială D. Rădulescu.Oarja
La nivelul şcolii,situaţiile de abandon pot fi determinate de repetenţiile repetate şi
frecvente, de integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi sau de calitatea relaţiilor cu
profesorii şi cu colegii. La nivelul şcolii sunt foarte puţine acţiuni care să prevină abandonul
şcolar.
Cadrele didactice pot avea un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu,
deoarece sunt în permanent contact cu elevii, pot identifica şi diagnostic problemele acestora şi
pot atrage atenţia autorităţilor sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a
interveni la nevoie. Deşi principalii factori de creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie
sunt localizaţi la nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările pentru atenuarea acestor factori
se adresează în primul rând şcolii.
Exceptând obiectivul general al creşterii responsabilităţii şcolii, nu există priorităţi
absolute, iar acţiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este pus pe
prevenţie, dar există şi recomandări în ce priveşte reintegrarea elevilor care au renunţat recent la
educaţie. Ca posibile linii de acţiune sunt recomandabile:
1.
Creşterea atractivităţii şcolii – prin activităţi extracuriculare care au loc în şcoală,
precum: acţiuni de renovare, de curăţenie a şcolii, competiţii artistice şi sportive.
2.
Utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii
în educaţie. Este util ca elevii care au abandonat şcoala să se întâlnească cu elevii care sunt la
risc de abandon şcolar şi să le povestească despre viaţa lor din prezent.
3.
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.
Focalizarea pe programe de dezvoltare timpurie a copilului, pe educaţia timpurie şi anii
preşcolarităţii este foarte important atunci când vorbim de reducerea abandonului şcolar. Copiii
care beneficiază de programe de dezvoltare timpurie au maimulte şanse să aibă o participare şi o
performanţă şcolară crescută, să-şi planifice întemeierea unei familii, să devină adulţi productivi,
integrându-se cu success pe piaţa muncii şi să-şi educe la rândul lor copiii. Studiile arată că o
bună intervenţie la nivelul educaţiei timpurii descreşte fundamental rata de abandon şcolar în
învăţământul primar.
Şcolile ar putea fi transformate într-un loc mai prietenos pentru copii. Apa curentă,
încălzire adecvată şi spaţii de joacă ar fi câteva idei. Un rol esenţial îl au atitudinea şi acţiunile
realizate.Problema abandonului şcolar poate fi abordată în rândul părinţilor, prin mediatori
şcolari, cu personal instruit care să identifice din timp semnele unui posibil abandon şcolar şi să
rezolve problemele într-un mod proactiv.
În primul rând, ar trebui să fie adoptată o abordare integrată pentru a diagnostica şi trata
fenomenul, mai ales în zonele problematice. Autorităţile, directorii de şcoli, profesorii şi părinţii
trebuie să coopereze pentru a se asigura că toţi copiii primesc educaţia la care au dreptul şi de
care au nevoie.
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GRĂDINIŢA, A DOUA CASĂ, EDUCATOAREA A DOUA MAMĂ
Educatoare, Anduta Aurelia
Educatoare, Cîrstea Alina
Copilul se naşte şi creşte ”la sânul mamei”, locul cel mai drag, cel mai apropiat de
sufletul şi inima ei, locul unde copilul se simte în siguranţă. De acolo următorul pas este spre
grădiniţă, mediul unde familia îşi încredinţează copilul şi unde trebuie să se simtă la fel de bine
ca lângă mama, ba chiar să evolueze, să socializeze, să înveţe lucruri despre lumea
înconjurătoare.
În primele etape ale vieţii responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod
firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie
care le asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine
apoi rândul educatorilor din grădiniţe să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o
metodologie şi un curriculum specific vârstei acestora.
Familia este factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe în familie.
Legătura între grădiniţă şi familie va trebui să se interpătrundă, iar educatorul să cunoască foarte
bine mediul de viaţă al copilului, pentru a putea colabora.
După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate, aici
copilul ia cunoştinţă cu activităţi şi obiecte, descoperă o mulţime de lucruri din jurul lui: culorile,
formele geometrice, desenul şi muzica, lumea vieţuitoarelor, învaţă să danseze, să se joace, să
comunice… Comunicarea este foarte importantă la această vârstă, un rol important avându-l şi
părinţii care trebuie să vorbească cu copilul permanent, să răsfoiască /să citească cu acesta o
carte cu imagini frumoase, chiar şi să se joace împreună, aşa cum şi educatoarea o face în grupă.
Educatoarea grupei cunoaşte specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului,
disponibilităţile intelectuale, precum şi particularităţile lui temperamentale şi caracteriale, de
aceea va şti întotdeauna cum să-l modeleze pe preşcolar.
Dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la această vârstă depinde în mare măsură şi de
cadrele didactice, dar şi de părinţi şi de aceea e nevoie de un parteneriat educaţional în favoarea
creşterii adecvate a copiilor.
Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi
copii, dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării. Totodată, grădiniţa
oferă suport pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea
capacităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa sprijină
copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către fiecare copil a propriei
identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă.
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ROLUL RELAȚIEI INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FAMILIA ÎN PREVENIREA
ABANDONULUI ȘCOLAR
Roșu Alina, prof. Limba franceză- Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Dima’’ Pitești
Dobrin Iulia, prof. Educație fizică şi sport- Școala Gimnazială ,,Alexandru Davila’’ Pitești
Educaţia reprezintă, pentru orice societate, vectorul dezvoltării durabile. În contextul
actual, guvernul, organismele şi organizaţiile internaţionale consideră educaţia unul dintre cele
mai eficiente mijloace de ridicare a standardelor de viaţă, de diminuare şi prevenire a diferitor
fenomene cu impact negativ asupra copiilor şi tinerilor (abandon şcolar, corupţie,
infracţionalitate juvenilă, delincvenţă, muncă ilegală,) şi de a oferi alternative pentru soluţionarea
situaţiilor de criză, ca: sărăcie, excluziune socială, discriminare, acces limitat la informaţie etc.
Abandonul şcolar este unul din conceptele care, prin caracteristicile lui cantitative şi calitative,
oferă o imagine mult mai nuanţată asupra definirii, înţelegerii şi operării cu ceea ce experţii
domeniului educaţiei numesc "acces la educaţie, participare şi progres şcolar şi social".
Abordarea fenomenului constă în elaborarea unei strategii de programe şi proiecte educative
şcolare şi extraşcolare destinate să ridice rata participării şcolare şi să faciliteze integrarea
copiilor care au abandonat şcoala. Cauzele pentru care tinerii părăsesc timpuriu educaţia şi
formarea sunt extrem de individuale. Cu toate acestea, este posibilă identificarea anumitor
caracteristici recurente. Părăsirea timpurie a şcolii este strâns legată de un mediu dezavantajat din
punct de vedere socio-economic şi de un nivel scăzut de educaţie. Copiii unor părinţi cu un nivel
scăzut de educaţie şi proveniţi dintr-un mediu dezavantajat din punct de vedere social au o
predispoziţie mai ridicată decât alţi tineri să părăsească educaţia şi formarea înainte de absolvirea
ciclului de învăţământ secundar. Unele grupuri din societate sunt în special afectate de părăsirea
timpurie a şcolii, în special persoanele provenite din medii socio-economice cu venituri mai
scăzute şi grupuri vulnerabile, cum ar fi tinerii proveniţi din centre de asistenţă socială şi
persoanele cu handicap sau cu deficienţe mentale sau care au alte nevoi educaţionale speciale.
Aceste grupuri au tendinţa de a se confrunta cu un sprijin familial mai slab, de a fi supuse unei
discriminări în sistemul educaţional şi de a avea un acces mai limitat la oportunităţile de învăţare
informală şi nonformală în afara şcolarităţii obligatorii. Părăsirea timpurie a şcolii este
influenţată de factori educativi, de situaţii individuale şi de condiţii socio-economice; este mai
curând un proces decât un eveniment izolat. Este vorba de un proces care începe adesea în cursul
educaţiei primare, cu primele eşecuri şcolare şi cu o distanţare crescândă faţă de şcoală.
Abandonul școlar este in Romania o problema sociala din ce in ce mai grava. Cauzele
abandonului şcolar sunt multiple, acesta reprezentând o expresie şi o rezultantă a unei duble
situaţii de inadaptare. Este vorba, pe de o parte, despre „inadaptarea elevului la activitatea de
învăţare realizată în mediul şcolar dar şi extraşcolar” şi, pe de altă parte, despre „inadaptarea
şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi externi (socioeconomici, socio-culturali)”.
Obstacolele relaţiei şcoală-familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât printre părinţi,
cât şi printre profesori şi administratori şcolari) sau de ordin material (relaţia şcoală-familie cere
un surplus de efort material şi de timp). Este indiscutabilă necesitatea, importanţa sprijinului pe
care şcoala îl poate oferi părinţilor, în scopul facilitării implicării active în educarea copiilor.
Consideram utile: organizarea unor sesiuni pentru a-i ajuta pe părinţi să-i asiste pe copii la teme
cu oferirea materialelor necesare, oferirea informaţiilor despre cum să creeze părinţii acasă un
mediu propice învăţării, oferirea consilierii parentale, organizarea grupurilor de suport pentru
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părinţii elevilor cu probleme (de ex. violenţă, probleme de comportament etc.). Beneficiile şcolii
de pe urma implicării părinţilor în viaţa şcolară sunt apreciate de către profesori si factorii
decizionali din educație.
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LE RÔLE DE LA RELATION DE L’INSTITUTION DE L'ENSEIGNEMENT
AVEC LA FAMILLE POUR PRÉVENIR LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Roșu Alina, prof. FLE- Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Dima’’ Pitești
Dobrin Iulia, prof. Education physique et sport- Școala Gimnazială ,,Alexandru Davila’’
Pitești
L'éducation est, pour toute société, un vecteur de développement durable. Dans le
contexte actuel, les organismes gouvernementaux et les organisations internationales considèrent
l'éducation l'un des moyens les plus efficaces pour élever le niveau de vie, l'atténuation et la
prévention de divers phénomènes ayant un impact négatif sur les enfants et les jeunes
(décrochage scolaire, corruption, criminalité, délinquance juvénile, travailler illégalement) et
offrir des alternatives pour résoudre la crise, tels que: la pauvreté, l'exclusion sociale, la
discrimination, l'accès limité à l'information, etc. Le décrochage scolaire est l'un des concepts, les
caractéristiques de l'offre quantitative et qualitative d'une plus nuancée sur la définition, la
compréhension de travailler avec le secteur de l'éducation que les spécialistes appellent «l'accès à
l'éducation, la participation à l'école et le progrès social". La stratégie est de développer des
programmes et des projets d'éducation non formelle visant à augmenter le taux de fréquentation
scolaire et de faciliter l'intégration des enfants qui ont quitté l'école. Les raisons pour lesquelles
les jeunes quittent l'éducation et la formation sont au début très individuels. Cependant, il est
possible d'identifier certaines caractéristiques récurrentes. Le décrochage scolaire est étroitement
lié aux zones défavorisées en termes de niveaux socio-économiques et peu scolarisés. Les
enfants de parents peu instruits et provenant d'un milieu défavorisé en ont une prédisposition
socialement plus élevée que les autres jeunes et ils quittent l'éducation et la formation avant
l'obtention du diplôme d'études secondaires. Certains groupes de la société sont particulièrement
touchées par le décrochage scolaire, en particulier les personnes appartenant à différents groupes
de revenu socio-économique plus faible et vulnérables tels que les jeunes des centres d'aide
sociale et les jeunes qui ont d’autres besoins éducatifs spéciaux. Ces groupes ont tendance à faire
face à un soutien familial plus faible, étant soumis à la discrimination dans le système
d'éducation et d'avoir un accès plus limité aux possibilités d'apprentissage non formel et informel
en dehors de la scolarité obligatoire. Le décrochage scolaire est influencé par des facteurs
éducatifs, par les circonstances individuelles et les conditions socio-économiques; il est un
processus plutôt qu'un événement isolé. Les causes sont multiples, c’est une expression (et un
résultat) d'une double situation d'inadaptation. Il est, d'une part, sur les «programmes d'activités
d'apprentissage des élèves d'inadéquation dans les écoles et hors de l'école» et, d'autre part, à
propos de «facteurs internes à l'inadaptation scolaire (biologique, psychologique) et externe
(socio-économique, socio- culturelle) ". Les obstacles de la relation école- famille peut être
comportementale (vu à la fois chez les parents et les enseignants- et les administrateurs à travers)
ou d’ordre matériel (relation école-famille exige un effort supplémentaire du matériel et du
temps). Il est incontestable le besoin de l'aide de l'école qui peut fournir aux parents afin de
faciliter la participation active à l'éducation des enfants. Nous considérons utile: l'organisation de
sessions pour aider les parents à aider à leur tour leurs enfants à faire leurs devoirs fournissant le
matériel nécessaire, fournissant des informations sur la façon de créer un environnement
d'apprentissage positif aux parents à la maison, offrant des conseils parentaux, l'organisation de
groupes de soutien pour les parents d'élèves ayant des problèmes (par exemple. la violence, des
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problèmes de comportement, etc.). Les avantages de l'implication des parents dans la vie scolaire
de l'école sont évalués par les enseignants et les décideurs en matière d'éducation.
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ABANDONUL ŞCOLAR. CAUZE, SOLUŢII
Mariana DEJANU, Colegiul Naţional Zinca Golescu, Piteşti
Părăsirea timpurie a şcolii este influenţată de factori educativi, de situaţii individuale şi de
condiţii socio-economice. Este mai curând un proces decât un eveniment izolat. Este vorba de un
proces care începe adesea în cursul educaţiei primare, cu primele eşecuri şcolare şi cu o
distanţare crescândă faţă de şcoală. Tranziţiile între şcoli şi între diferite niveluri de educaţie sunt
în special dificile pentru elevii ameninţaţi de riscul de părăsire timpurie a şcolii.
Modalităţi de intervenţie la nivelul comunităţii locale
O primă modalitate de intervenţie o reprezintă implicarea factorilor de decizie,
autorităţile locale, servicii sociale, ONG-urile, firme, în acţiunea de prevenire şi combatere a
abandonului şcolar.
Acţiunile pot viza:
- Informarea comunităţii cu privire la starea de fapt;
- Atragerea atenţiei asupra gravităţii şi consecinţelor în plan socio-economic la nivelul
judeţului, dat fiind faptul că abandonul datorat sărăciei generează la rândul său sărăcie;
- Pregătirea şcolară şi profesională deficitară creează premise pentru rata ridicată a
şomajului şi a situaţiei financiare precare.
Modalităţi de intervenţie la nivelul familiei
- Constituirea unor asociaţii a părinţilor cu copii aflaţi în situaţia de risc/ sau abandon
şcolar care să vizeze: consilierea privind cariera; învăţarea unor strategii de găsire a unui loc de
muncă; tehnici de rezolvare a situaţiilor de criză; strategii de monitorizare şi gestionare a
traseului educaţional al elevului.
- Organizarea de seminarii educaţionale în scopul informării părinţilor cu privire la
variantele optime de şcolarizare pentru elevi;
- Târguri de Job-uri şi orientarea părinţilor spre cursurile de formare în calificările de pe
piaţa forţei de muncă;
- Sprijin financiar sub formă de rechizite, îmbrăcăminte, transport şcolar al elevilor din
mediul rural în mediul urban;
- Realizarea de anchete sociale şi acordarea de asistenţă socială după caz.
Modalităţi de intervenţie la nivel de unitate de învăţământ
Deoarece una dintre cauzele abandonului şcolar este constituită de absenteism, strategiile
de intervenţie trebuie să vizeze şi şcoala, în principal în ceea ce priveşte calitatea intervenţiei
instructiv-educative, pertinenţa conţinuturilor în raport cu trebuinţele de învăţare ale elevilor,
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relevanţa metodelor şi stilurilor didactice pentru situaţiile cognitive ale elevilor, sistemul de
evaluare, etc.
Având în vedere strategiile de intervenţie care se impun la nivel de şcoală, de maximă
importanţă este consilierea psihopedagogică a profesorilor cu privire la această categorie de
elevi, precum şi cursuri de formare care vizează cunoaşterea şi utilizarea proiectării unor planuri
de intervenţie individualizată şi personalizată a elevilor.
Bibliografie:
Managementul prezenţei elevilor la şcoală – Centrul judeţean de asistenţă psihopadagogică Cluj
http://www.hellopc.ro/studiu_eşec şcolar.
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,,PREVENIREA ŞI REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR
TIMPURIU ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL ROMÂNESC’’
Prof. Stroie Aurelian -Școala Gimnazială ,,I.C. Lăzărescu’’- Țițești
Prof. Stroie Teodora Daniela -Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” -Pitești
Studiile recente au demonstrat că la nivelul Europei rata abandonului şi a absenteismului
şcolar este în continuă creştere. Astfel, România se află pe locul 26 din 28 de state.
Îngrijorarea autorităţilor faţă de acest fenomen este cu atât mai mare cu cât elevii şi
părinţii au demonstrat că principala cauză a abandonului si a absenteismului şcolar este motivaţia
foarte scăzută faţă de continuarea studiilor.
În fiecare unitate şcolară problematica absenteismului şi a abandonului şcolar are
particularităţile sale. La nivelul unității noastre , rata abandonului este mare pentru că elevii care
părăsesc de timpuriu sistemul de învăţământ sunt rromi (rudari). Cauzele pot fi structurate într-o
enumerare aleatorie astfel:

-

foarte multe familii ai căror membri sunt neştiutori de carte, ori au finalizat cel mult
învăţământul primar
elevi care provin din familii de rromi
tradiţia de a-şi căsători fetele devreme la 13-14 ani, înainte de finalizarea învăţământului
gimnazial
motivaţia scăzută – pentru că ,,oricum şi cu şcoală şi fără şcoală, tot degeaba învaţă!’’
plecarea copiilor împreună cu familia la muncă în sudul ţării sau în Austria, Germania,
Franţa, Suedia.
sărăcia – nu mai frecventează şcoala din lipsa posibilităţilor materiale
imitarea unor false modele promovate in mass-media

-

lipsa modelelor de urmat in familie

-

2. Programe – proiecte desfăşurate în acest sens
a) ,,Accesul la educaţie este un drept al tuturor’’, finanţat prin programul PHARE, 20092010
b) ,,Hai la şcoală!’’ – finanţare prin organizaţia UNICEF în România, 2012-2013
c) ,,Şcoala face diferenţa!’’ – finanţat de Fondul Român de Dezvoltare Socială ,2015-2017
3. Măsuri aplicate pentru combaterea absenteismului:
-

înfiinţarea programului ,,A doua şansă’’
înfiinţarea unui program ,,Şcoala după şcoală’’
excursii unde au prioritate elevii saraci cu rezultate bune la învăţătură şi frecvenţă ritmică
proiecte de parteneriat bazate pe voluntariat şi întrajutorare pentru distribuirea de haine,
încălţăminte pentru copiii cu un nivel material foarte scăzut
acordarea de rechizite gratuite prin programe guvernamentale.
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4. Rezultate obţinute
- îmbunătăţirea situaţiei şcolare şi limitarea absenteismului sau a abandonului pe parcursul
derulării proiectului
- frecvenţa ritmică temporară
- cunoaşterea particularităţilor grupului ţintă şi înţelegerea nevoilor beneficiarilor direcţi.
Considerăm că şcoala românească este într-un impas, fapt care este generat de lipsa locurilor de
muncă, sărăcie, instabilitatea programelor şi a reformelor la nivel de minister.

,,Educaţia ne-a făcut ceea ce suntem!’’-Claude Adrien Helvetius
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,, PRÉVENTION ET RÉDUCTION DE L'ABSENTÉISME ET ÉCOLE
PRÉMATURÉMENT SORTANTS DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF ROUMAIN „
Prof. Aurelian Stroie - L'école secondaire.’’I.C. LAZARESCU '' - Țițești
Prof. Daniela Teodora Stroie - L'école secondaire "TUDOR ARGHEZI" -Pitești
Des études récentes ont montré qu'en Europe le taux de décrochage et l'absentéisme
scolaire est de plus en plus croissant. Ainsi, la Roumanie se classe 26 place des 28 États.
La préoccupation des autorités de ce phénomène est d'autant plus grande que les
étudiants et les parents ont montré que la principale cause de l'abandon et d'absentéisme scolaire
est la très faible motivation à poursuivre leurs études.
Dans chaque unité scolaire l'absentéisme et le décrochage scolaire ont leurs particularités.
Au niveau de notre unité, le taux d'abandon est élevé parce que les étudiants qui quittent le
système éducatif trop tôt sont Rroms (Rudari). Les cas peuvent être structurés dans une telle liste
aléatoire:
- De nombreuses familles dont les membres sont analphabètes ou ont complété l'enseignement
primaire au plus.
- Les élèves issus de familles roms
- la tradition de marier leurs filles plus tôt à 13-14 ans , avant la fin de l'enseignement
secondaire
- La motivation faible - parce que de toute façon ,, et éduqués ou sans instruction, on l`enseigne
toujours rien!”
- Les enfants qui quittent avec la famille pour travailler dans le sud ou en Autriche, en
Allemagne, en France, en Suède.
- La pauvreté -ils ne fréquentent pas l'école en raison du manque de ressources financières
-L`imitation de faux modèles promus dans les médias
- L'absence de modèles à suivre dans la famille
2. Programmes – projets déroulés à cet égard
a) ,,Accès à l'éducation est un droit pour tous », financé par le programme PHARE, 2009-2010
b) ,,Aller à l'école '' - organisation de financement de l'UNICEF en Roumanie, 2012-2013
c) „L'école fait la différence '' - financé par le Fond de développement social roumain, 20152017
3. Les mesures mises en œuvre pour lutter contre l'absentéisme:
- Mise en place du programme Deuxième Chance
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- Mettre en place d`un programme l`école après l'école
- Excursions où les étudiants pauvres ont priorité avec de bons résultats et la fréquence
rythmique
- Les projets fondés sur le partenariat volontaire et mutuel pour la distribution de vêtements,
chaussures pour les enfants avec un niveau matériel très faible
- Fournir des fournitures scolaires gratuits par les programmes gouvernementaux.
4. Résultats
- Améliorer la situation de l'école et limiter l'absentéisme ou l`abandon au cours du projet
- La fréquence rythmique temporaire
- La connaissance des particularités du groupe cible et la compréhension des besoins des
bénéficiaires directs.
Nous croyons que l'école roumaine est dans une impasse, fait qui est généré par le manque
d'emplois, la pauvreté, les programmes d'instabilité et des réformes au niveau de ministère
,, L'éducation nous a fait ce que nous sommes ! '' - Claude Adrien Helvétius
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PREVENIREA ŞI REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR
TIMPURIU ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL ROMÂNESC
Prof. Înv. Preşcolar: ROŞU IRINA
Abandonul preşcolar, sau neparticiparea preşcolarilor la activitatea preşcolară, reprezintă
o problemă gravă a sistemului de educaţie în România.
În învăţământul preşcolar educatoarei îi revine rolul important în formarea conceptului despre
grădiniţă a copiilor preşcolari, respectiv viitorilor şcolari; de a-i face să conştientizeze importanța
pe care o deține grădiniţa în viața unui copil. Tot educatoarea trebuie să-i convingă pe preşcolari
să participe la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale; să demonstreze
fiecărui copil că are valoare, este unic şi poate învăţa, deoarece în grupul de la grădiniţă fiecare
are un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină pe aceştia să îndrăgească mediul
preşcolar.
Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile
educaţionale ale fiecărui
copil. Aceasta trebuie să identifice: Cum este fiecare? Ce ştie
fiecare? Ce face fiecare? Cum cooperează cu ceilalţi.
Pentru a preveni abandonul preşcolar, educatoarea, trebuie să cunoască aptitudinile şi nevoile
fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de altă religie sau etnie faţă de ceilalţi
preşcolari.
În mediul rural, abandonul preşcolar este foarte des întâlnit iarna, o primă cauză fiind: lipsa
hranei, a îmbrăcămintei sau încălţămintei necesare. Odată cu încălzirea vremii, copiii îşi urmeze părinţii la munca
câmpului, abandonând grădiniţa.
Cei mai importanţi factori care duc la abandon preşcolar sunt:
Climatul familial este un factor important în cauzele de abandon preşcolar. De aceea divorţul
dintre părinţi, climatul familial conflictual şi imoral, sau exagerat de permisiv, şi lipsa de
autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte
câteva aspecte care conduc spre abandonul preşcolar. Structura familiei are influenţă la rândul
său asupra ratei abandonului preşcolar. Familiile cu mulţi copiii sunt foarte adesea expuse
sărăciei;
Dificultăţile materiale;
Modelul educaţional oferit de părinţi;
Intrarea pe piaţa muncii a părinţilor;
Apariţia unui copil...
Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preşcolar trebuie urmărit
cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin
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intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a comunităţii din care provine
copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului preşcolar.
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte,
de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să
se dezvolte.
Pentru a preveni abandonul preşcolar se pot face anumite acţiuni ca:
Activităţi extraşcolare desfăşurate în grădiniţă, motivarea pozitivă a participării poate fi
recompensată prin acordarea de premii simbolice preşcolarilor cu performanţe în astfel de
activităţi;
Utilizarea unor resurse ale grădiniţei pentru atragerea preşcolarilor prin activităţi de timp liber.
Întrevederea şi colaborarea cu alţi foşti preşcolari ai grădiniţei care să vină să povestească
,,viaţa de preşcolar”;
O bună colaborare cu familia;
Atragerea de sponsori pentru diverse acţiuni caritabile...

Bibliografie:
"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei – Bucureşti 2006
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PRÉVENIR ET RÉDUIRE L'ABSENTEISME ET L’ABANDON SCOLAIRE PRÉCOCE
DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF ROUMAIN
Professeur enseignement préscolaire: ROŞU IRINA
L’ abandon préscolaire ou la non-participation des préscolaires à l'activité préscolaire
représente un problème grave du système éducatif en Roumanie.
Dans l’enseignement préscolaire, le rôle de l'éducatrice est important dans la formation
de la notion de maternelle des enfants d'âge préscolaire ou futurs écoliers ; pour les sensibiliser
sur l'importance de la maternelle dans la vie d'un enfant. C’est toujours l’enseignante qui doit
convaincre les enfants d'âge préscolaire à participer au programme éducatif, chacun selon sa
force et ses possibilités; démontrer à chaque enfant qu’il a de la valeur, qu’il est unique et qu’il
peut apprendre, parce que chacun a une place dans le groupe à la maternelle, un statut,un rôle et
une valeur, ce qui font les enfants aimer le milieu préscolaire.
L’évaluation que l'enseignante peut faire porte sur les compétences et les capacités
d'éducation de chaque enfant. Il faut identifier: Comment est chacun? Que sait chacun? Que peut
faire chacun? Comment coopérer avec les autres.
Pour prévenir l’abandon scolaire, l'enseignante doit connaître les compétences et les
besoins de chaque enfant intégré dans le système éducatif soit qu’il ait une autre religion ou soit
qu’il ait une autre origine ethnique
Dans les zones rurales, l'abandon préscolaire est très fréquent en hiver, une prémière
cause étant: le manque de la nourriture, des vêtements ou des chaussures nécessaires. Avec le
réchauffement du temps, les enfants suivent leurs parents aux travaux du champs, en abandonnat
la maternelle.
Les facteurs les plus importants menant à l'abandon préscolaire sont:
L'environnement familial est un facteur important dans les cas d’abandon préscolaire. Par
conséquent, le divorce des parents, les conflits familiaux et le climat immoral, ou trop permissif
et le manque d'autorité parentale, l'attitude froide, indifférente ou, au contraire, tyrannique sont
quelques autres aspects qui conduisent à l'abandon préscolaire. La structure familiale a à son tour
influencé l’ abandon préscolaire. Les familles nombreuses sont souvent exposées à la pauvreté;
Les difficultés financières;
Le modèle offert par les parents;
Les parents qui entrent sur le marché du travail;
L'apparition d'un enfant...
Ainsi, si l'enfant est intégré dans un système d'éducation préscolaire , on devrait suivre
très attentivement la façon dont il évolue, la façon dans laquelle il se maintient dans le système
d'éducation le rendant plus efficace, par des interventions opportunes de la part des parents, des
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éducateurs et de la communauté de laquelle provient l'enfant pour une plus grande sécurité dans
la prévention de l'abandon préscolaire.
L'éducation est une nécessité pour tous de nos jours. Cela dépend de chaque enseignante
individuellement,de sa responsabilité et de son implication pour que l’éducation devienne une
réalité de laquelle chacun peut apprendre et se développer.
Pour éviter l’abandon préscolaire, on peut faire certaines actions comme:
Les activités parascolaires effectuées à la maternelle; la motivation positive de participer
aux activités; les enfants d'âge préscolaire peuvent être récompensés par des prix symboliques
pour leurs performances aux activités;
L'utilisation des ressources pour attirer les préscolaires grâce à des activités de loisirs
dans la maternelle.
La réunion et la collaboration avec d'autres anciens enfants d'âge préscolaire qui
racontent ,, la vie de préscolaire ";
Une bonne collaboration avec la famille;
Attirer divers organismes pour des actions charitables ...

Bibliografie:
"La revue de l’enseignement préscolaire" - Ministère de l'Education et de la Recherche - Institut
des sciences de l'éducation - Bucarest 2006
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LIMITAREA ABSENTEISMULUI ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR
Prof. Cojocaru Manuela Aurora
ŞcoalaGimnazială D. Rădulescu.Oarja
Absenteismul este o problemă socială caracterizată printr-o conduită care reflectă
atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. Fuga de la ore
este o problemă predominant emoţională . Absenteismul poate fi o formă de manifestare a
devianţei şcolare. Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este de
altfel primul pas spre abandonul şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care pot genera în
rândul elevilor acest fenomen.
1. Cauze care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară scăzută,
lipsă de interes, încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate.
2. Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental
indiferent, neglijent, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate
3. Cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea
grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea
elevului) evaluarea subiectivă, frica de evaluare, conflict cu colegii.
În scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen în şcoala noastră se vor luaurmătoarele
măsuri:
1)
Achiziţionarea şi distribuirea fiecărei clase a unui caiet de monitorizare a absenţelor;
2)
Zilnic elevul de serviciu sau şeful clasei va realiza un tabel cu următoarea rubricatură: Nr.
crt., Ora, Disciplina, Absenţi de zi, Absenţi la oră, Semnătura profesorului;
3)
Elevul de serviciu sau şeful clasei va prezenta profesorului la începutul orei caietul de
evidenţă a absenţilor pentru a consemna absenţii în catalog şi a semna rubrica cu semnătura
profesorului;
4)
Dirigintele şi profesorii clasei vor monitoriza elevii care absentează frecvent de la
disciplina lor sau de la clasă;
5)
Săptămânal dirigintele clasei va motiva în baza dovezilor absenţele elevilor, din clasele
pe care le coordonează, conform cu ROI al şcolii;
6)
Dirigintele care constată numărul mare de absenţe ale unor elevi în urma consultării
săptămânale a caietului de monitorizare al absenţelor va lua legătura cu elevul pentru a identifica
motivul absenţelor şi de asemenea cu familia sau tutorii legali ai elevilor;
7)
Până în data de 4 a lunii în curs diriginţii claselor vor completa fişa de monitorizare
lunară a absenţelor elevilor şi o vor depune la secretariatul sau direcţiunea şcolii;
8)
Se va afişa lunar situaţia absenţelor pe clase in cancelarie;
9)
Diriginţii vor solicita sprijinul psihologului şcolar în alegerea programului, activităţilor
de intervenţie sau prevenţie şi aplicarea acestora elevilor cu un absenteism ridicat.
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AM ALES SĂ MĂ IMPLIC!
Profesor: Ivan Mihaela
Scoala Gimnazială nr. 1 Vlădești, jud Argeș
Într-o realitate complexă, cu o multitudine de cauze, abandonul școlar este o problemă
frecventă a întregului sistem de învățământ românesc. Rolul școlii în viitorul tinerilor este
important, motivația tinerilor pentru
studiu având ca scop principal scăderea ratei
absenteismului și abandonului școlar.
În școala mea absenteismul și abandonul școlar este o realitate tristă. În încercarea de a
reduce acest lucru am ales să mă implic. Primul pas a fost acela de a căuta cauzele, apoi a urmat
al doilea pas, acela de a realiza activitățile școlare astfel încât atragerea elevilor spre școală să se
producă firesc. Predispozițiile personale ale elevilor, experiențele de viață școlară și extrașcolară
diferite, mi-au indicat caracteristici comune ale acestor elevi: sunt elevi care fac parte din familii
cu situații financiare precare, sunt elevi care provin din familii dezorganizate, sunt elevi care au
unul dintre părinți sau ambii, plecați în străinătate, sunt elevi care provin din familii numeroase,
sunt elevi care provin din grupuri etnice: rromi.
Nu doar ca dirigintă încerc să reduc numărul absențelor sau cel al abandonului școlar, ci
și ca profesor de limbă engleză. Câteva dintre activitățile de succes au fost legate de participări la
diferite concursuri sau activități tematice, unde cei din mediile dzavantajate au avut ocazia să–și
învingă temerile și să-și demonstreze că pot. Acești copii trebuie să-și demonstreze întâi lor că
pot, după aceea profesorilor și părinților, acest prim pas fiind cel mai important.
În încercarea de a găsi metodele și procedeele potrivite desfășurării activităților, am
desfășurat câteva activități de prevenție și de intervenție în caz de absenteism1:
Activitatea: Surse de stres școlar; Obiectiv: Identificarea surselor de stres școlar;
Materiale necesare: coli A4, creioane; Timp: 25 min; Descriere: Se împarte clasa pe grupe de
câte 4-5 elevi. Fiecare grupă realizează timp de 10 min. o listă cu surse de stres şcolar pe care o
prezintă apoi întregii clase. Urmează discuţii cu întreaga clasă: pot fi înlăturate, diminuate,
tolerate necesitând adaptare, etc.
Activitatea: Portert; Obiectiv: Creșterea 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.
Sunt două activități pe care le-am desfășurat și care s-au bucurat de un real succes,
informația fiind preluată de pe site-ul citat. Absenteismul este un fenomen în creștere, dar pentru
că elevii mei au nevoie de motivație și de încredere în ei, am ales să mă implic.

1

http://stayatschool.pixel-online.org/info/
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ABSENTEISMUL ȘCOLAR- MĂSURI DE PREVENȚIE,
Prof. Ciobanu Liliana, Școala Gimnazială Gruiu
Prof. Camelia Antone, Școala Gimnazială Gruiu
Este bine cunoscut faptul că educația rămâne principalul mecanism de socializare, proces
complex ale cărui rezultate sunt deosebit de importante pentru societate. Școala reprezintă
principala instituție de educare a tinerei generații, cu un rol important avându-l alături de aceasta,
familia – primul mediu educațional fără de care acțiunea școlii nu ar avea succes. De aceea, orice
fenomen care afectează buna funcționare a acestui proces trebuie observat la timp, cunoscut,
preîntâmpinat si tratat corespunzător.
Unul dintre fenomenele care subminează procesul educațional este absenteismul școlarcare poate
conduce chiar la abandon școlar.
Literatura de specialitate definește absenteismul ca o problemă socială, caracterizată prin
conduita evazionista, cronică, ce reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivație,
încredere în educația școlară.
La școala Gimnazială Gruiu s-au înregistrat în ultimii ani școlari câteva situații de absenteism
accentuat care ar fi putut sau încă ar putea conduce la abandon școlar. Manifestat gradual,
fenomenul de absenteism la doi dinte elevii școlii noastre, elevul T.G si A. S. a fost identificat de
către diriginți si de ceilalți profesori care predau la clasele în care aceștia sunt înscriși. Simultan
cu înregistrarea fenomenului, s-a încercat descoperirea cauzelor care au generat acest
comportament și s-a luat legătura cu familiile elevilor. S-a constatat că, în ambele cazuri este
vorba de o motivație școlară scăzută, încredere scăzută în educație, imagine de sine deteriorată,
sentimente de inferioritate, abilități sociale reduse, pasivitate, refuzul de a adera la o alegere
făcută de alții. De asemenea, un rol semnificativ în manifestarea absenteismul la cei doi elevi îl
au si cauzele care țin de familie, de condițiile socio-economice: sărăcia, stil parental indiferent
(în cazul lui T.G.) sau prea autoritar (A.S.) , familii dizarmonice sau cu prea mulți copii. Alte
cauze pot fi legate de contextul școlar specific: conflicte cu colegii, stima de sine scăzută, teama
de pierdere a statutului în grup. O influență negativă asupra celor doi elevi a avut-o anturajul
extrașcolar, apartenența la grupuri de adolescenți mai mari absolvenți ai gimnaziului si care, fie
nu si-au mai continuat studiile, fie nu mai frecventează regulat cursurile școlii la care sunt
înscriși, aflându-se ei înșiși în pericol de abandon școlar.
Anturajul a contribuit și la formarea unor deprinderi precum consumul de tutun si băuturi
alcoolice, existând riscul abandonului școlar și al unor acte delictuale.
La nivelul școlii, diriginți celor doi elevi au întocmit și aplicat planuri de intervenție cuprinzând
măsuri precum:
-monitorizarea săptămânală a absențelor si prezentarea lunară a situației absențelor către
conducerea școlii;
-informarea ritmica a părinților privind situația absențelor;
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-respectarea Regulamentului de Ordine Interioara pentru elevi;
-menținerea în clasa a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinței de siguranță afectivă
pentru toți elevii;
-aplicarea metodelor de predare-învățareinteractive si atractive;
-promovarea cooperării în clasa astfel încât și elevii cu performanțe școlare reduse să
experimenteze succesul;
-sistem echitabil de recompense – sancțiuni care să mențină motivația școlară a elevilor, nota să
fie doar o măsură obiectivă a performanței si nu o modalitate de sancționare a elevului;
-profesorii să comunice eficient, asertiv, să folosească ascultarea activă, să evite etichetarea
elevilor, să critice constructiv, să se focalizeze pe recompensarea elevilor, nu pe sancționarea lor.
-diversificarea și atractivitatea activităților extra curriculare și implicarea tuturor elevilor.
Toate cadrele didactice ale școlii s-au străduit să implementeze cât mai eficient aceste
măsuri. Rezultatul a fost că, prin implicarea activă în activitățile preferate-cele sportive, prin
aprecieri și recompense, elevul T.G. și-a schimbat atitudinea, absențele au devenit din ce în ce
mai puține și a reușit să încheie cu bine clasa a VIII-a. În cazul elevului A.S. planul de
intervenție aflat în desfășurare nu a dat încă roadele așteptate deoarece între el și propria familie
relațiile sunt și acum conflictuale iar influența anturajului este foarte accentuată. Totuși, factorii
școlari implicați (dirigintele clasei, directorul școlii, cadrele didactice) nu au renunțat să țină
legătura cu familia elevului și se străduiesc în continuare să-l readucă pe acesta într-o situație de
normalitate în sensul frecventării regulate a cursurilor și implicit al evitării abandonului școlar.
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L'ABSENTÉISME SCOLAIRE, UN DÉFI MAJEUR
Prof. Ciobanu Liliana, Școala Gimnazială Gruiu
Prof. Camelia Antone, Școala Gimnazială Gruiu
Il est très bien connu le fait que l’école représente le mécanisme à l’aide duquel chaque
individu peut se développer, et on connaît le fait que l’école est basée sur un processus complexe
dont les résultats sont très importants pour la société.
Dans ce contexte, l’école et la famille sont deux institutions qui doivent être dans une
étroite collaboration, étant donné leur objectif commun : le succès scolaire ou la réussite scolaire
de l’enfant. Voilà pourquoi, tout phénomène qui nuit au processus d’éducation, il faut le
découvrir à temps, il faut le faire connaître, il faut le prévenir et chercher des solutions. L’un des
phénomènes qui a des conséquences négatives sur l’éducation de l’enfant c’est l’absentéisme
scolaire qui parfois peut mener à l’abandon scolaire. L'élève inscrit dans un établissement
scolaire est tenu d'y être présent, d'assister aux cours prévus à son emploi du temps, sauf si un
motif légitime l'en empêche.
Des études spécialisées ont défini l’absentéisme comme étant un problème social qui
reflète une atitude structurée du manque de respect, de la motivation, de la confiance dans
l’éducation scolaire.On va prendre en considération la situation concernant l’école Gruiu, qui est
située dans la zone rurale et accueille en moyenne 100 élèves chaque année, 10% à la maternelle,
40% à l’école primaire et 50% au collège.
L’absentéisme des collégiens est stable depuis trois ans et a concerné, en 2015-2017, 2%
des élèves, en moyenne.
On peut dire qu’on a enregistré deux situations d’absentéisme. C’est le cas des élèves
T.G. et A.S.
Dans les deux situations, les causes qui ont généré l’absentéisme ont apparu
graduellement chez les deux garçons ont été les mêmes : la démotivation, l’intérêt faible pour
apprendre, le manque de confiance dans le système éducatif, la mauvaise estime de soi, le
sentiment d’infériorité, des habilités sociales réduites, le refus d’adhérer à un groupe dont le
fonctionnement est basé sur des règles. Les facteurs familiaux et les conditions socioéconomiques ont négativement influencé la scolarité de T.G. et A.S. : le niveau scolaire des
parents, le niveau des revenus, les addictions qu’ils peuvent avoir, le fonctionnement familial et
l’investissement affectif, les conditions de logement précaire, ainsi qu’une famille très
nombreuse (9 enfants et deux adultes dans le cas de A.S.). Les autres raisons de l’absentéisme,
dans ce cas, peuvent être attachées au contexte scolaire : des conflits avec les collègues,
l’accumulation des difficultés scolaires qui les a dirigés vers une dévalorisation de soi-même, la
crainte de perdre leur statut dans le cadre du groupe.
Il ne faut pas oublier l’influence négative de l’entourage en dehors de l’école, leur
appartenance à des groupes d’adolescents plus âgés qu’eux qui, soit ont cessé leurs études, soit
sont des lycéens qui à leur tour sont encadrés comme absentéistes. L’entourage les a entraînés
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dans la consommation de l’alcool et du tabac, en faisant grandir le risque d’abandon scolaire ou
de commettre de délits.
La prévention de l'absentéisme scolaire renforce l'accompagnement des familles dans le
suivi de la scolarité de leur enfant et doit permettre une réaction immédiate et adaptée au plus
près du terrain.
Au niveau de l’école, les professeurs principaux ont élaboré des plans d’interventions :
- repérer l'absentéisme. Dans chaque école et chaque établissement, les absences des élèves sont
mentionnées dans un registre d'appel ;
-les absences sont comptabilisées et communiquées à l’Inspectorat Scolaire ;
-à plus de dix absences, les parents sont alertés au moyen d’un SMS ou d’un appel ; si après un
certain délai, aucune justification d’absence n’a été remise à l’école, le professeur principal
envoie une lettre d’avertissement au domicile de l’élève pour convoquer les parents et les inviter
à discuter la situation de l’enfant ;
-l’importance de respecter le Règlement de l’établissement ;
-créer un climat confiant dans la classe pour tous les élèves ;
-utiliser des méthodes interactives et attractives pendant la classe ;
-promouvoir la coopération entre les élèves de telle manière que les plus faibles puissent avoir de
bons résultats ;
-l’implication du psychologue scolaire ;
-ne pas utiliser les notes pour sanctionner l’indiscipline ;
-motiver les élèves ;
-éviter mettre des étiquettes aux élèves ;
- créer un système de « récompenses » qui est indispensable, car il fournit
la motivation nécessaire à la réalisation d'actions ou de comportements adaptés ;
-diversifier et rendre plus attractives les activités extrascolaires.
Tous les enseignants ont fait des efforts pour faire fonctionner le plan d’intervention. Le
résultat a été que l’élève T.G. a réussi par l’implication active dans des activités sportives, à la
suite des appréciations et récompenses, de changer d’attitude ; les absences ont diminué, ainsi
qu’il a réussi de finir la VIIIe.
Dans le cas de A.S., qui est en VIIe, le plan d’intervention n’a pas eu de bons résultats
jusqu'à présent, à cause de son entourage et des conflits avec sa famille. Malgré tout ça, la
direction de l’école, le professeur principal de l’élève font encore des efforts pour le ramener à
l’école et éviter l’abandon.
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ABSENTEISMUL ȘI ABANDONUL ȘCOLAR
Prof. Luminița Angelescu, Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân",
Pitești
Absenteismul şcolar poate fi definit ca o problemă socială explicată din ce în ce mai des
drept o caracteristică socio-culturală a mediului din care provine elevul. Este prezent mai
frecvent în mediul urban, în cadrul familiilor sărace.Absenteismul mai poate fi înteles şi ca un tip
de conduit evazionista stabilă, permanenta ce reflectă o atitudine lipsită de respect, interes,
motivaţie şi încredere în educaţia şcolară.
Absenteismul este folosit de elevi ca o formă de agresiune pasivă impotriva şcolii, fără a
le mai fi frică de posibilele pedepse ce ar surveni atât din partea conducerii instituţiei, cât şi a
părinţilor. Absenteismul este primul factor asociat în mod direct cu abandonul şcolar. In general,
cei care ajung să abandoneze şcoala sunt elevii care învaţă la şcoli profesionale .
Cu toate că de-a lungul anilor s-au încercat numeroase metode pentru a reduce fenomenul
absenteismului, rezultatele nu arată nicio îmbunătăţire. Dacă acum caţiva ani elevii erau speriaţi
de faptul că notele şi absenţele lor puteau fi accesate pe internet de către propriilor părinţi, acum
nu le mai pasă. A fost elaborată chiar şi o propunere în proiectul Legii Invăţământului Scolar de
a transforma fiecare absent nemotivată a elevului în amendă. Cu cât un elev va chiuli mai mult,
cu atât amenda va produce pagube în bugetul părinţilor. Elevul va pierde dreptul de a beneficia
de burse sau alte drepturi acordate de şcoală.
Ce am putea face la nivel de familie, şcoală, dar şi de comunitate pentru a reduce nivelul
absenteismului şcolar?
Comunică permanent cu copilul tău. Păstrează o relaţie de comunicare cu cel putin un
profesor de la şcoala în care învaţă copilul. Nu evita să mergi la şedinţele cu părinţii doar din
cauza notelor proaste şi a numărului de absenţe prea multe.
Nu încerca să găseşti o scuză faţă de alţii pentru absenţele copilului tău. Acceptă
realitatea şi încearcă să te gândeşti de acum în colo ce poţi să faci pentru ca lucrurile să se
schimbe.
Foloseste pedeapsa numai dacă este absolute necesar, dar nu ca pe o modalitate de a-ţi
exprima furia cauzată de şedinţa cu parinţii sau de aflarea rezultatelor şcolare ale copilului.
La nivel de şcoală putem aduce în discuţie lipsa unei securităţi foarte ridicate, modalităţi
de predare a materiei nepotrivite cu personalitatea copilului, lipsa unei atitudini ferme din partea
direcţiunii etc.
Ar fi utile programe realizate la nivel şcolar, dar şi al comunităţii în care actorii principali
să fie parintii şi copiii. Temele dezbătute şi pe baza cărora ar putea lucre foarte bine ar putea fi
din domeniul: influenţa prietenilor de aceeasi vârstă, abilităţi de comunicare, legatura şcoalafamilie; a vedea şcoala mai mult decât ca pe o instituţie, o componentă cheie din viaţa copilului
alături de familie, parinţii şi copiii, învăţarea unor tehnici de managementul timpului, grupuri de
support pentru cei care au abandonat şcoala, etc.
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L ‘ABSENTÉISME ET L’ ABANDON SCOLAIRE
Institutrice, Luminița Angelescu, Ecole Secondaire "Mircea cel Bătrân",
Pitești
L'absentéisme scolaire peut être define comme un problème social expliqué plus en plus
souvent comme une caractéristique des milieux socio-culturels de l'étudiant. Il est maintenant
plus souvent dans les zones urbaines, dans les familles pauvres. L`absentéisme peut être
comprise comme une sorte d`echappe stable de comportement, permanent reflétant un manque
de respect attitude, l'intérêt, la motivation et la confiance dans l'enseignement scolaire.
L`absentéisme est utilisé par les étudiants comme une forme d'agression passive contre
l'école sans la crainte du châtiment possible se produirait à la fois par la gestion de l'institution, et
les parents. L`absentéisme est le premier facteur directement associé à l'abandon scolaire. En
général, ceux qui finissent par abandoner l'école sont des étudiants qui étudient dans les écoles
professionnelles.
Bien qu'au fil des années, on a essayé de nombreuses méthodes pour réduire le
phenomena d'absentéisme, les résultats ne montrent aucune amélioration. S'il y a quelques
années d'étudiants avaient peur que leurs notes et les absences peuvent être consultés sur Internet
par leurs propres parents, maintenant, ils ne se soucient plus.On a meme été rédigé une
proposition dans le projet de la loi sur l'enseignement pour transformer l`absence injustifiée de
chaque élève dans une amende. Comme un étudiant sera flunk plus, l'amende sera préjudiciable
dans le budget des parents. L'étudiant perd le droit de recevoir des bourses ou d`autres droits
accordés par l'école.
Que pouvons-nous faire à la famille, l'école et la communauté pour réduire l'absentéisme
scolaire?
Communiquer en permanence avec votre enfant. Maintient une relation de
communication avec au moins un enseignant de l'école où l'enfant apprend. Ne pas éviter d'aller
aux réunions avec les parents seulement en raison de mauvaises notes et le nombre d'absences
trop.
Ne pas essayer de trouver des excuses à d'autres pour les absences de votre enfant.
Accepter la réalité et essayer de penser à partir de maintenant vous pouvez faire pour que les
choses changent.
Utilisez la punition que si cela est absolument nécessaire, mais pas comme un moyen
d'exprimer votre rage provoquée par la rencontre avec les parents ou les résultats de l'école de
l'enfant.
À l'école, nous pouvons apporter en discussion le manque de sécurité est très élevé, les
methodes d'enseignement soumis incompatibles avec la personnalité de l'enfant, manque une
position ferme de la direction, etc.
Ce seraient utiles des programmes réalisés au niveau scolaire, mais aussi de la
communauté dont les principaux acteurs seraient les parents et les enfants. Les thèmes de
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discussion sur lesquels on pourrait très bien travailler pourrait être du domaine: l'influence des
amis de même âge, les compétences de communication, connexion école-famille; Pour voir
l'école plus comme une institution, un élément clé de la vie d'un enfant avec la famille, les
parents et les enfants, l'apprentissage des techniques de gestion du temps, des groupes de soutien
pour ceux qui ont quitté l'école, etc.
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR
Prof., Curuia Cristina-Elena
Liceul Teoretic "Ion Mihalache", Topoloveni
În zilele noastre, abandonul școlar reprezintă o problema gravă cu care se confruntă
societatea contemporană. Școala românească a ajuns în stadiul de a fi abandonată pentru simplul
motiv că nu mai reprezintă o valoare în sine, o modalitate de departajare în ierarhii, prin urmare
nu mai este asociată cu ideea de viitor.
Efectele unui posibil abandon școlar arată gravitatea situației. Cei care recurg la un
abandon școlar nu vor beneficia de o calificare profesională atât de esențială pentru integrarea în
contextual socio-economic, dar nu vor dobândi nici o formație adecvată civică si morală pentru
a-și îndeplini un viitor rol de părinte și de cetățean activ al unei comunități ce face parte dintr-o
țară europeană. Prin urmare, se vor număra printre viitorii șomeri care vor reprezenta o sursă de
dificultăți sociale și de pierderi.
Posibile cauze ale abandonului școlar sunt reprezentate de școlile din zone defavorizate
(caracterizate de sărăcie, izolare și lipsa unor șanse pentru absolvenți de a avea succes
profesional), de climatul familial (o viață dezorganizată de familie, divorț, conflicte, un
comportament excesiv de permisiv, atitudine rece, indiferentă sau tiranică), de factori de natură
educațională (o insubordonare față de normele și regulile școlare, chiul, absenteism, repetenție,
motivații și interese slabe în raport cu școala, greșelile unor dascăli în atitudinea de relaționare și
autoritate morală), factori de natură socială și economică (crize economice, politicice, morale,
prăbușirea sistemului de protecție socială), prezența unui anturaj de calitate îndoielnică care
poate influența în mod negativ și debusola elevii care au niște carențe în copilărie sau care doresc
să scape de sub tutela familială sau educațională, o relație profesor-elev defectuoasă,
supraîncărcare școlară, conflicte cu alți elevi (fenomenul de bullying).
Pentru a reduce rata de abandon în țara noastră se impune întreprinderea unor acțiuni:
-

-

reintegrarea elevilor deja aflați în abandon
integrarea elevilor cu risc de renunțare la studii și menținerea acestora în sistem
responsabilizarea cadrelor didactice
monitorizarea îndeaproape a stării sistemului pentru prevenirea din timp a crizelor
implicarea elevilor în acțiuni desfășurate în școală (concursuri sportive, acțiuni de
infrumusețare sau renovare a școlii, organizarea unor întreceri între echipele de elevi
formate în funcție de zona de proveniență). – astfel de acțiuni trebuie sa aibă loc periodic
și să ofere o motivație pozitivă elevilor prin acordarea unor premii simbolice, dar și
implicarea lor într-un proiect internațional pentru a le oferi șansa să călătorească în alte
țări și a-i determina să continue studiile pentru a beneficia de astfel de oportunități.
utilizarea resurselor școlii pentru atragerea elevilor prin activități de timp liber.
utilizarea experienței celor care au renunțat la școală pentru a preveni scăderea încrederii
în educație. O întâlnire cu cei care au trecut prin această experiență, cum a decurs viața
lor în urma abandonului școlar îi poate determina să se razgândească în aceasta privință.
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În concluzie, abandonul școlar conduce la un viitor sumbru: sărăcie, marginalizare sau
șomaj. Încurajați de părinți pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, garanția asigurării
unui loc de muncă dispare o data cu decizia de a renunța la școală. Depinde de un efort comun
depus de familie, profesori, conducere, instituție, comunitate locală pentru ca acești elevi să-și
finalizeze studiile cu succes.
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LA PRÉVENTION DE L’ABANDON SCOLAIRE
Enseignante,Curuia Cristina-Elena
Liceul Teoretic "Ion Mihalache, Topoloveni
De nos jours, l'abandon scolaire est un problème grave auquel la société contemporaine
est confrontée. L’école roumaine a atteint le stade d'être abandonnée pour la simple raison qu'il
n’y a plus une valeur en soi, une façon de départager dans les hierarchies, donc elle n’est plus
associée à l'idée de l'avenir.
Les effets d'un éventuel abandon scolaire montre la gravité de la situation. Ceux qui font
recours à un décrochage scolaire ne bénéficieront pas d'une qualification professionnelle si
essentielle pour l'intégration dans le contexte socio-économique, mais ils ne vont pas acquérir un
format civique et morale pour répondre au futur rôle de parent et citoyen actif d’une
communauté qui fait partie d'un pays européen. Par conséquent, dans l'avenir ils seront parmi les
chômeurs qui vont représenter une source de difficultés sociales et des pertes.
Les causes possibles de l'abandon sont les écoles dans les zones défavorisées
(caractérisées par la pauvreté, l'isolement et le manque d'opportunités pour les diplômés à réussir
professionnellement), l'environnement familial (vie désorganisé dans la famille, le divorce, les
conflits, le comportement trop permissive, une attitude froide, indifférente, ou tyrannique), des
facteurs à caractère éducatif (une insubordination contre les règles et règlements scolaires,
d'absentéisme, de redoublement, les motivations et les intérêts faibles contre l'école, les erreurs
des enseignants dans l'attitude de la mise en rélation et l'autorité morale), facteurs de nature
sociale et économique (des crises économiques, politiques, morales, de l'effondrement du
système de protection sociale), la présence d'un entourage de qualité douteuse qui peut nuire et
débusoler les étudiants confus qui ont des lacunes dans l'enfance ou qui souhaitent échapper à la
la tutelle de la famille ou de l'éducation, relation enseignant-élève défectueuse, l'école
surchargée, les conflits avec les autres élèves (le phénomène de l'intimidation).
Pour réduire la rate de l’abandon dans notre pays, certaines actions sont essentielles:
- réintégrer les étudiants qui ont déjà abandonné
- l’intégration des élèves au risque d'abandonner leurs études et leur maintien dans le système
- responsabiliser les enseignants
- surveiller de près l'état du système de prévention précoce des crises
- la participation des étudiants dans les actions menées à l'école (compétitions sportives, des
actions de beauté ou la rénovation de l'école, l'organisation de compétitions entre équipes
d'étudiants formées par région d'origine). – ces actions doivent avoir lieu régulièrement et fournir
une motivation positive des étudiants en décernant des prix symboliques, mais aussi leur
participation à un projet international pour leur donner une chance de voyager dans d'autres pays
et les inciter à poursuivre leurs études au profit de telles occasions.
- utiliser les ressources scolaires pour attirer les étudiants grâce aux activités de loisirs.
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- l’utilisation de l'expérience de ceux qui ont quitté l'école pour prévenir la perte de confiance
dans l'éducation. Une rencontre avec ceux qui ont vécu cela, comment était leur vie après
l'abandon scolaire peut conduire à réexaminer cette question.
En conclusion, l'abandon mène à un avenir sombre: la pauvreté, la marginalisation et le
chômage. Encouragés par les parents que le livre n’est plus une priorité, assurer la sécurité de
l'emploi disparaît une fois que la décision d'abandonner l'école a été prise. Cela dépend d'un
effort conjoint de la famille, des enseignants, du directeur, de l'école, de la communauté locale
pour ces étudiants de terminer leurs études avec succès.
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METODE DE COMBATERE ȘI PREVENIRE A ABSENTEISMULUI
Bibliotecar Șerban Natalia Ionela
Secretar Șef Husariu Liliana
Școala Gimnazială "Vintilă Brătianu", Ștefănești, Argeș
Pornind de la o constatare a faptului că numărul de absențe în cataloagele școlare s-a
mărit în ultimii 2-3 ani, atingând cote alarmante, e nevoie să tragem mai multe concluzii:
-

Școala a devenit neatractivă
Părinții sunt total dezinteresați de situația școlară a copiilor
Corpul cadrelor didactice întâmpină dificultăți de relaționare cu proprii copii

Întrebarea firescă „”Ce se naște?””, „Ce facem?”. Continuăm să înnegrim catalogul cu
evidențierea absențelor sau ne hotărâm să acționăm. Evident că alegem a doua variantă. O altă
problemă care se pune este legată de metoda Cum facem?.
Există trei pași:
-

Constatăm
Acționăm
Metoda de acțiune

Fiecare profesor își poate alege metoda de a acționa în vederea reducerii
absenteismului prin mijloace clasice:
1. Discuții cu elevii care absentează în mod frecvent de la ore
2. Convocarea părinților în vederea stabilirii motivelor reale ale absenteismului școlar.
Cu siguranță toți am apelat la aceste metode și totuși nimic nu a părut să se schimbe. Ceea
ce înseamnă că aceste mijloace de combatere a absenteismului școlar sunt depășite.
Noi, cadrele didactice am dezvoltat în timp un comportament de confirmare în fața unui
sistem saturat de reguli. A venit vremea să coborâm de pe poziția conferită de societate și să
înțelegem nevoile reale ale elevilor de astăzi. Să înțelegem că ceva s-a schimbat în atitudinea
elevilor față de cadrele didactice. La rândul nostru suntem părinți și ne confruntăm cu
nedumeririle copiilor noștri, cu temerile lor legate de sistemul de învățământ, cu fricile lor față
de anumite materii și anumiți profesori. Ceea ce este nou cu metoda de acțiune, este încercarea
de a empatiza cu elevul care fuge de la ore din diverse motive, mai puțin cele care țin de seama
de a nu fi ascultat la ore și notat conform cunoștințelor acumulate.
Știu că este greu să ne adaptăm nevoilor de informație ale elevilor, este dificil să găsim o
cale optimă de comunicare cu părinții. Ni se cere să nu mai fim doar profesorul de matematica,
de limba română, istorie,....... Ni se cere să fim în primul rând adulți și să privim în alt mod
lumea elevilor.
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Ca o concluzie în alegerea metodei de acțiune împotriva absenteismului școlar e necesar
să empatizăm cu elevii noștri indiferent de situație și să aflăm adevăratul motiv pentru care unii
dintre ei refuză în mod frecvent să vină la școală.
Și ca un argument, întotdeauna elevul care absentează are în general, un comportament
necorespunzător în școală și în afara acesteia. Și în acest caz, e necesar să aruncăm la coș vechile
metode de corecție care nu conduc la altceva decât la escaladarea manifestărilor violente.
A nu se uita că un adolescent folosește violența verbală și fizică atunci când se simte
nedreptățit, marginalizat. Un astfel de comportament este de netolerat însă doar a pedepsi nu este
unica metodă de temperare a acestor manifestări. Aproprierea de elev în sensul acceptării
izbucnirilor violente ale acestuia este primul pas spre stabilirea metodelor apariției
comportamentelor anti sociale. În procesul de apropiere de elev cadrul didactic are nevoie de
răbdare, calm și abilitatea de a empotiza cu învățăcelul său. Este o muncă de grea și ca orice
activitate care presupune efort, e nevoie și de ajutoare familia elevului.
Evident că acestea se doresc a fi doar sugestiv în demersul găsirii unor metode de
combatere a absenteismului școlar și a violenței și cu ajutorul abilităților de pedagog le putem
pune în practică și să avem chiar și succes. Totul se reduce uneori la a dezvolta capacitatea de
empatizare pe care mulți dintre noi nu o au și nici o doresc să și-o dezvolte. Până atunci, ne vom
lupta în continuu cu avalanșa numărului de absențe din catalog și cu violența în școală.
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L’ABSENTÉISME SCOLAIRE-UNE RÉALITÉ DES NOS JOURS
Prof Marin Antoanela
Prof Marin Alexandru
L’abandon scolaire est un problème grave et les prognoses indiquent que ce
phénomène s’accentuera à cause de la crise économique :
Parmi les actions qu’on peut être enterpises pour la réduction de la quote-parte de
l’abandon dans notre pays on compte :l’intégration des élèves au risque de renoncer à l’éducation
et le maintien de ceux-ci dans le système scolaire, l’évolution de la responsabilité des cadres
didactiques, la réintegration des élèves déjà trouvés dans l’abandon, la monitorisation du
fonctionnement du système pour prévenir les crises et l’identification périodique des
modifications en ce qui concerne les facteurs de l’abandon scolaire :
Une autre chose qu’on peut faire c’est l’évolution de l’atractivité scolaire: des activités hors de
l’école déroulés dans l’école( des actions d’embelissement de l’école ; des concours sportifs ;des
actions de créations artistiques ; des compétitions de jeu sur l’ordinateur) : Toutes ces actions ou
l’ensemble d’actions doivent avoir un caractère périodique ,pour maintenir tout le temps
l’élément d’atractivité de l’école et pour constituer dans un facteur d’entrainement de l’attention
de élèves dans des activités déroulées dans l’espace.
La motivation positive de la participation peut être donnée par l’accordation des prix
symboliques aux groupes des élèves qui sont perfomantes .
Une autre chose qu’on peut faire c’est l’utilisation de l’expérience des personnes qui
ont renoncé à l’école peut combattre la diminution de la confiance dans l’éducation.
Il pourrait être utile que les élèves qui ont déjà renoncé prématur à l’école entrent en
contact avec les élèves au risque d’abandon en les racontant leur point de vue sur l’école,
comment a été leur vie après l’école : Les anciens élèves de l’école peuvent être attirés pour
présenter leurs histoires de vie ou ils dialoguent avec les élèves actuels.
Bien sur que seulement le professeur, sans l’aide de la famille ne peut pas résoudre tous
les problèmes des élèves, mais nous devons offrir des modèles,nous réussirons à créer une
rélation affective positive qui va détérminer une diminution de nombre des absences qui ne sont
pas justifiées dans les documents scolaires .
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L’ABANDON SCOLAIRE-UN PROBLÈME SOCIAL
Prof. Radu Ramona
Prof. Rădoi Elena
L’abandon scolaire est en Roumanie un problème social de plus en plus grave . Les
causes de l’abandon scolaire sont plusieurs , c’est une expression et une résultat de double
situation de l’inadaptation.
Il s’agit, d’une part de l’inadaptation de l’élève sur l’activité de l’enseignement réalisé en
moyen scolaire, mais extrascolaire et d’autre part, de l’inadaptation de l’école aux facteurs
internes,(biologiques , psychologiques).
Chaque abandon a une histoire personelle et sociale en ce qui concerne l’application du
principe de developpement.
L’abandon est le produit de plusieurs facteurs qui se trouvent dans une configuration
pédagogique, psychologique est sociale qui détermine plusieurs conséquences immédiatement,
mais de durée.Le phénomène de l’abandon scolaire(school dropout, earlyschoolleaving) est l’un
des sujets sur l’agenda politique et éducative de Roumanie .Validé comme problème social grave
de pays moins développé et en cours de développement,dans notre pays l’abandon scolaire a pris
ampleur les derniers ans, surtout dans le milieu rural: Dans les derniers dix ans, l’abandon
scolaire en Roumanie e eu de fluctuation : en 2004 se situer vers 22,9% après en 2008 vers
15,5%, puis on croit vers 16,6% en 2009. Au niveau d’année 2009 dans 27 de pays membres de
L’Union Européene, la Roumanie se situait au place 6, l’abandon scolaire très grande(16,6%
avec deux places avant de Bulgarie( 14,4%), mais beaucoup après Malta , Portugalia et Espagne,
des pays qui ont l’abandon scolaire de plus 30%.
En Roumanie l’abandon scolaire est encore un problème social qui se trouve dans les
communautés du milieu rural. La pauvreté c’est la principale cause directe et indirecte du
phénomène .Régulierement, les prix avec l’éducation des enfants(les fournitures scolaire,les
vêtements) sont un grand problème pour les familles pauvres .Ce fait mène les uns d’élèves de
renoncer à l’école avant finir un cycle d’enseignement ou avant d’obtenir une qualification ou
une spécialisation. Ils renoncent tôt à l’école et ils entrent au marché de travail.
Un autre facteur qui s’associe avec l’abandon scolaire en milieu rural est la
désorganisation de la famille. Les familles désorganisées entrent dans un cercle vicieux et elles
ont besoin d’un aide spécialisé. Les membres de la famille vivent en pauvreté et ils sont les
victimes de l’alcoolisme et de la violence domestique. Ce sont les facteurs de l’abandon scolaire.
Le modèle éducationnel offert de parents est un autre détermination de l’abandon
scolaire. Les élèves qui renoncent à l’éducation font partie des familles dont les parents ont huit
classes. Ces parents ne sont pas impliqués dans l’éducation des enfants et ni sont consciences de
risques auxquels ils sont exposés et les élèves abandonnent l’école.
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