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ABANDONUL ȘCOLAR 

cauzalitate complexă şi intervenţie  

pluridisciplinară 

 

 

“Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte”.  

                                                                                                            Confucius  

 

„Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească independent şi care, în acelaşi timp, să 

vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor”. 

                                                                                                               Albert Einstein  

 

 

„Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas”.  

                                                                                                        Socrate  

 



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. 

Factorii care predispun și sunt precursori ai abandonului școlar: randamentul școlar scăzut, demotivarea, relaționarea conflictuală, 

absenteismul, comportamentele de risc. Aceşti factori creează un mediu predispozant în şcoală/liceu, care poate atrage în această situaţie un număr 

mult mai mare de elevi, faţă de cei expuşi direct factorilor perturbatori. 

Abandonul şcolar este în România o problemă socială din ce în ce mai gravă şi mai des întâlnită, este o expresie a ineficienței sistemului 

de educație națională, de politici locale comunitare și de corodare a relaţionării la nivel de familie. 

 

Prevenţia abandonului şcolar 

1.  facilitarea accesului la educaţie de la vârste fragede  

2.  reducerea numărului de elevi cu performanţe slabe şi a absenţelor nemotivate 

3. recuperarea şcolară prin programe de  tipul“a doua şansă”  

4. activităţi de educaţie sexuală a elevilor 

5. integrarea elevilor cu risc de renunţare la educaţie şi menţinerea acestora în sistemul şcolar  

6.  creşterea responsabilizării cadrelor didactice  

7. reintegrarea elevilor deja aflaţi în abandon şcolar 

8.  monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor  

9. identificarea periodică a modificărilor în ceea ce priveşte factorii de abandon şcolar 

10. activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală  

11. organizarea de întreceri între echipe de elevi 

12. motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice grupurilor de elevi care sunt mai performante în astfel de 

acţiuni 

13. utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber 

14. existenţa unor programe guvernamentale care să vizeze prevenirea abandonului şcolar 

15. existenţa unor programe iniţiate de ONG-uri, care să urmărească reducerea sau chiar eradicarea fenomenului de abandon şcolar 

16. promovarea şi încurajarea cercetărilor în domeniul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar  



 

Măsuri de intervenţie: 

 

1. Îndrumări şi meditaţii pentru elevi  

2. Strângerea legăturilor cu părinţii, atunci când apar semne cum ar fi absenţele nemotivate şi performanţele foarte slabe 

3. Conectarea diriginţilor la realitatea vieţii elevului, la nevoile şi potenţialul său 

4. Intervenţie pluridisciplinară (grupul de profesori la care elevul în risc de abandon are dificultăţi) 

5. Intervenţie completă, implicarea profesorului diriginte, elevii-resursă a clasei, profesorii de la clasă, medicul şcolii, 

psihologul şcolii, asistentul social, poliţia de proximitate, preotul, etc. 

6. Implicarea elevului în activităţi plăcute şi cu impact în realitatea imediată a vieţii sale 

7. Oferire de suport emoţional, educaţional, psihologic şi material. 

8. Implicarea în proiecte în care să fie pus în situaţia de a ajuta un alt elev aflat în situaţie similară 

9. Intervenţie prin consiliere de familie 

10. Activităţi de valorizare a elevului în grupul clasei 

11. Activităţi de optimizare a relaţionării elevi-profesori 

12. Implicarea elevilor în medierea conflictelor şcolare, în actul decizional, în soluţionarea situaţiilor de criză. 

13. Consilierea psihologică pe tematici diverse: cariera, managementul stresului, motivaţia şcolară, inteligenţa emoţională, 

inteligenţa spirituală, educaţia pentru sănătate, psihosexualitate, etc.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cauza 1 - FAMILIA – CAUZA A ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

● sărăcia  

● stil parental indiferent, neglijent 

● părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate  

● abuzul de substanţe 

● violenţa domestică 

● comportamente imorale/ilegale 

● lipsa de educaţie a părinţilor 

● mariajul timpuriu şi aşa zisul “furt de fete” care apar în 

comunităţile de etnici rromi  

● apariţia unui copil (copii cu copii) 

● separarea sau divorţul părinţilor 

● lipsa de securitate în anumite zone  

●  neimplicarea, orientarea şcolară şi profesională, repetenţia 

frecventă        

                              
 

 



Cauza 2 - GRUPUL DIZARMONIOS DE ELEVI  

➢ Discriminarea  de către colegi pe considerente materiale 

copii bogaţi - copii săraci 

➢ Marginalizarea 

➢ Bullyingul 

➢ Discriminarea pe considerente etnice, de caracteristici fizice, 

randament şcolar, religie, etc. 

➢ Agresivitate verbală, emoţională, conflicte, etichetări 

➢ Lipsa comunicării la nivel de clasă 

➢ Nerespectarea sau inexistenţa regulilor clasei 

                        
 



                                                         
 

 

 

 

 

 



 

Cauza 3 - PROFESORI  NEATRACTIVI 

 

1. supraîncărcarea şcolară 

2. stil pedagogic inadecvat 

3.comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului)    

4. evaluarea subiectivă 

5. practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante 

6. incompatibilitate între aspiraţiile, trebuinţele de învăţare şi oferta educaţională a şcolii 

7. formă de apărare – împotriva disciplinei excesiv de rigidă şi severă  

8. politici proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale  

9. stări emoţionale negative datorate stresului, vârstei, lipsurilor materiale, salarizării insuficiente a părinţilor, burnout, boli. 

10. conflict profesor-părinte 

11.lipsa de interes a profesorului 



 

 

 

 

 

 

 

 



Cauza 4 – Tulburări în dezvoltarea personalităţii elevului 

 

1) nivel/ritm inadecvat de dezvoltare a personalităţii şi tare 

privind caracterul 

2) starea de sănătate precară psihică şi fizică a elevului  

3) motivaţie şcolară scăzută, lipsă de interes 

4) încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate  

5) autoeficacitate scăzută 

6) imagine de sine deteriorată, sentimente de inferioritate 

7) abilităţi sociale reduse, pasivitate 

8) refuzul de a adera la o alegere făcută de alţii (reacţie la 

presiunea exercitată de dorinţele adulţilor)  

9) comportamente de risc 

10) anturaj nepotrivit 

11) dependenţe 

                       
  

 

 



 

Cauza 5 - MEDIUL SOCIO-ECONOMIC 

 

 
1. Necorelarea cerere-ofertă din sfera educativă şi cea 

economică, pe termen lung 

2. Corupţia, insecuritatea, inechitatea, lipsa de predicţie a 

mediului de afaceri 

3. Lipsa suportului material pentru copiii săraci 

4. Imposibilitatea de a urma atât cursuri cât si de a munci 

part-time 

5. Progresul tehnic şi tehnologic în ritm alert şi haotic 

6. Legislaţie stufoasă în continuă schimbare 

7. Lupta pentru supravieţuire inaintea educaţiei                                    

 



 

Responsabilizarea cadrelor didactice în reducerea abandonului şcolar 
 

1) Monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat;  

2) Păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon şcolar;  

3) Semnalarea cazurilor conducerii şcolii şi consilierului psihopedagogic;  

4) Participarea cadrelor didactice din şcoală la module de formare continuă (metode de a creşte integrarea şi 

comunicarea dintre elevi; profesor-elev; de a antrena elevii în activităţi extraşcolare; modalităţi de a creşte implicarea 

şi comunicarea permanentă cu părinţii; orientarea extraşcolară a elevilor);  

5) Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber;  

6) Activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală cel puţin o dată pe lună;  

7) Activităţi de educaţie sexuală a elevilor;  

8) Utilizarea la orele de consiliere a experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea încrederii în 

educaţie;  

9) Implicarea tinerilor cu risc de abandon în acţiuni comunitare  
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