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ASPCTE TEORETICE ALE FENOMENELOR DE ABSENTEISM SI ABANDON 

 

 Obiective generale 

 Investigarea fenomenului de absenteism scolar – nivel, cauze, tendinte; 

 Prevenirea si combaterea absenteismului si abandonului scolar prin aplicarea unor strategii 

adecvate; activităţile propuse pot fi utilizate în cadrul şedinţelor de consiliere individuală 

sau de grup de către profesorii psihologi, în cadrul orelor de dirigenţie sau la activităţi cu 

profesorii şi părinţii pentru a lucra pe diferite cazuri concrete. 

 

 

Teorii ale domeniului devianţei şcolare 

 

I. Evoluţia conceptului Devianţa şcolară şi definiţii 

Devianţa şcolară este un fenomen care evolueaztă odată cu normele sociale şi cu 

semnificaţia acordată de indivizi normativităţii; aşadar, există o relativitate istorică a judecăţii 

morale asupra formelor particulare de comportament ale elevilor. Astfel, ceea ce era considerat un 

comportament inadecvat în contextul educaţional interbelic nu mai este perceput la fel în 

postmodernism.  

Devianţa şcolară a fost percepută ca o problemă prioritară a educaţiei la nivel planetar abia 

în 1990, la Conferinţa Mondială a UNESCO, de la Jomtien (Thailanda). 

Cristina Neamţu defineşte devianţa şcolară ca „ansamblul comportamentelor care încalcă 

sau transgresează normele şi valorile şcolare” (2003, p. 26). 

Trebuie precizat de la început că devianţa şcolară nu se suprapune peste semnificaţiile 

conceptului de devianţă în şcoală. În şcoală, actorii devianţi pot fi şi profesori sau personalul 

administrativ. 

În literatura de specialitate britanică şi americană, când se fac referiri la conduitele de 

devianţă şcolară, se folosesc în special termenii indisciplină, delincvenţă juvenilă, tulburare sau 

problemă de comportament.  

Unii autori consideră devianţa şcolară un fenomen universal şi, prin urmare, „normal”, 

având următoarele funcţii şi semnificaţii: 

- reprezintă un mijloc de explorare a limitelor şi a libertăţii; 

- reprezintă un mijloc de exprimare a dificultăţilor emoţionale determinate de 

relaţiile interpersonale din şcoală sau din afara şcolii; 



Program de prevenire a absenteismului şi abandonului in mediul scolar                                        

 AN SCOLAR 2011-2012 

 4 

- indică, între anumite limite, atitudinea faţă de şcoală a părinţilor; există şi 

cazuri în care părinţii încurajează pe elevi să încalce normele/valorile şcolare; 

- semnalează o serie de disfuncţii sau deficienţe în activitatea şcolii: calitatea 

slabă a predării, climatul excesiv de autoritar sau de permisiv, lipsa de 

implicare a profesorilor, normele şcolare anacronice, lipsa de pertinenţă a    

conţinuturilor în raport cu trebuinţele de învăţare ale elevilor; 

- poate indica apartenenţa elevilor la o „subcultură delincventă”, din şcoală sau 

din afara ei (Neamţu, 2003). 

 

II. Teorii etiologice ale devianţei şcolare: 

- teorii care explică fenomenul devianţei prin influenţa nefastă a grupului de apartenenţă.   

1. Teoria subculturilor deviante 

Explicaţiile sociologice subculturale consideră că actele deviante nu sunt expresia 

încălcării normelor, ci a conformării la normele şi valorile unei anumite subculturi. Dacă devianţa 

era explicată de R. Merton prin intermediul anomiei sau lipsei normelor, A. Cohen a negat faptul 

că o conduită poate fi evaluată ca deviantă în afara unei ordini normative şi a introdus noţiunea de 

subcultură delincventă pentru a explica actele deviante juvenile. Conceptul este definit prin 

„ansamblul de norme şi valori care definesc grupuri marginalizate, ale căror atitudini sau stiluri de 

viaţă contrastează puternic cu cele ale societăţii, în ansamblul ei” (S.M. Rădulescu, 1998, p. 107). 

La Cohen o societate e un ansamblu de subsisteme de valori, care au o afinitate mai mică sau mai 

mare cu prescripţiile legale, ceea ce înseamnă că o subcultură nu este o lume autonomă, ci una 

care participă la sistemul societal global. Această participare nu garantează consensul dintre 

ordinea normativă a unei subculturi şi cea acreditată prin lege. 

Subcultura delincventă nu se formează endogen, nu se transmite prin tradiţie şi nu 

reprezintă suportul identităţii, aşa cum gânditorii culturalişti au definit „cultura”. Cele trei 

caracteristici esenţiale ale subculturii deviante specifice bandelor de tineri, sunt potrivit părerii lui 

A. Cohen, următoarele: 

o neutilitaristă, în sensul că nu se urmăreşte neapărat un scop instrumental, cum ar fi furtul 

pentru intrarea în posesia unui anumit obiect sau pentru asigurarea ascensiunii sociale ( a 

depăşirii condiţiei socio-economice sau îmbogăţirea); 

o rău intenţionată, delictele fiind comise cu scopul intenţionat de a face rău, de a distruge 

sau de a sfida; 

o negativă,  deoarece conduitele se află în opoziţie sistematică faţă de normele stabilite. 

Subcultura delincventă nu apare în conflict sau indiferenţă la normele societăţii adulte 

„respectabile”, ci printr-o polarizare negativă: ea îşi extrage normele proprii din cultura globală, 
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dar le inversează sensul (A. Cohen, 1955, p. 26). De aceea, motivaţia conduitei deviante juvenile 

pare a fi căutarea infracţiunii pentru plăcerea oferită prin ea însăşi, pentru dobândirea unui 

sentiment al apartenenţei, care poate anula complet celelalte aspecte ale identităţii sociale 

(familiale, socioculturale, etnice, religioase etc.). 

Observând faptul că mulţi dintre tinerii delincvenţi fac parte din familiile clasei 

muncitoare, Cohen a considerat că acest fapt poate fi explicat prin decalajul dintre nevoile 

indivizilor şi accesibilitatea mijloacelor de satisfacere a lor. Diferenţa mare dintre valorile culturii 

dominante, vehiculate în şcoală şi în mijloacele mass-media, şi cele deprinse în mediul familiar, 

imediat înconjurător, favorizează apariţia eşecului şi a umilinţei la copii din mediile populare. Un 

mijloc prin care tinerii „perdanţi” pot ieşi din situaţia cu care se confruntă „constă în repudierea şi 

retragerea din joc, în refuzul de a recunoaşte autoritatea regulilor şi în născocirea de noi jocuri cu 

propriile  lor reguli sau criterii de statut, reguli prin care ei se pot realiza în mod satisfăcător (A. 

Cohen, 1971, p. 134). Astfel, delincvenţa juvenilă este explicată prin incapacitatea de a face faţă 

tensiunii mari provocate de decalajul universurilor normative cunoscute.  

Introducând noţiunea de „ocazie” şi „structură a ocaziei”, Richard Cloward şi Lloyd 

Ohlin (1960) au revenit asupra tipologiei adaptărilor deviante propuse de R. Merton, adăugând 

noţiunilor de scopuri şi mijloace, termenul de „mijloace ilegitime”. Mijloacele (legitime sau 

ilegitime) sunt limitate şi accesibile în funcţie de poziţia ocupată de individ într-un sistem. Ele 

necesită învăţarea unor roluri şi existenţa ocaziilor în care rolurile sa poată fi puse în aplicare (de 

exemplu, frecventarea unei reţele infracţionale, aderarea la o organizaţie criminală, participarea 

efectivă la o crimă etc.). 

Cloward şi Ohlin disting trei tipuri de subculturi delincvente, care se diferenţiază după 

accesul pe care un grup sau altul îl are la mijloacele ilegitime: 

a) Subcultura criminală are patru caracteristici: socializarea deviantă se face prin contactul 

direct cu infractorii care propun scopuri culturale şi mijloace de reuşită admirate; trecerea 

la lumea delincvenţei se face prin învăţarea socială, în funcţie de sarcinile primite de noul 

venit în reţeaua delictuală; definirea rolului criminal necesită existenţa unor relaţii 

codificate între lumea legitimă şi cea ilegitimă; conformitatea conduitelor deviante este 

asigurată de organizarea socială a criminalităţii. 

b) Subcultura conflictuală include conduitele dezorganizate, agresive, periculoase, specifice 

delictelor comise de populaţiile defavorizate: din ghetouri, suburbii, periferii, cartiere 

foarte sărace. Violenţa va apărea din frustrarea dată atât de îndepărtarea de valorile 

societăţii globale, cât şi de cele ale mediului criminal. De aceea, nu mai poate fi vorba de 

integrare în lumea criminală adultă, de codificare a relaţiilor cu lumea legitimă sau de 
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controlul social puternic şi eficient. Datorită situaţiei lor precare, sunt în permanenţă 

hărţuiţi de poliţie, ajungând să-şi petreacă cea mai mare parte a vieţii în închisoare.  

c) Subcultura de evaziune vizează adaptarea deviantă al cărei scop este fuga de realitate şi 

uitarea lumii externe. Indivizii din această categorie trebuie să facă faţă unui „dublu 

eşec”: ei nu pot ajunge la satisfacerea unor nevoi fireşti nici prin mijloace legitime, nici 

ilegitime. Pentru Cloward şi Ohlin modelul acestei culturi este toxicomania. De 

asemenea, şomerii de lungă durată sau aflaţi la încheierea drepturilor, marginalii, săracii, 

cerşetorii pot fi încadraţi în „dublul eşec” dacă nu au acces la bunurile curente şi nici nu 

recurg la acte ilicite pentru a şi le procura. 

Teza subculturilor deviante susţine faptul că nu devine delincvent cine vrea şi nici 

oricum, devianţa constând într-un ansamblu de practici şi valori bine organizate.  

2. Teoria asocierilor diferenţiale 

E. Sutherland, în Principii de criminologie (Ogien, 2002), susţine ideea învăţării sociale a 

comportamentului deviant. Individul nu se naşte cu anumite predispoziţii criminale, ci deprinde 

comportamentul criminal şi tehnicile specifice activităţii infracţionale în cadrul interacţiunii cu 

ceilalţi. Procesul învăţării devianţei nu este liniar, ci include mai multe aspecte şi momente, 

rezumate astfel: 

- comportamentul criminal nu e înnăscut, ci dobândit prin învăţare; 

- comportamentul criminal se învaţă prin interacţiunea şi comunicarea cu ceilalţi; 

- învăţarea comportamentului criminal se realizează în grupuri restrânse; 

- învăţarea comportamentului deviant presupune dobândirea tehnicilor specifice fiecărei 

infracţiuni; 

- orientarea specifică a motivelor în funcţie de interpretarea favorabilă/defavorabilă a 

legilor, a codului penal; 

- activitatea criminală apare mai frecvent în condiţiile interpretărilor defavorabile ale 

legilor; 

- asocierile diferenţiale pot varia în durata, frecvenţa, intensitatea şi anterioritatea lor; 

- ca şi în alte cazuri, comportamentul criminal se învaţă prin asocierea modelelor 

criminale; 

- comportamentul deviant are la bază aceleaşi necesităţi şi valori ca şi comportamentul 

nondeviant; un individ poate acţiona pentru satisfacerea nevoilor fiziologice atât deviant, cât şi 

nondeviant. 

Între delincvenţi şi nondelincvenţi, diferenţele ţin de condiţiile sociale, de asocierea 

diferită la grupurile delincvente şi nondelincvente.  
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Deşi rolul perspectivei interacţioniste în apariţia devianţei şi a modului de organizare a 

grupului cu care individul intră în contact, Sutherland a făcut abstracţie de motivaţia actului 

deviant şi de motivele pentru care individul se asociază diferit. 

3. Teoria anomiei 

Emile Durkheim a definit anomia ca o stare de dereglare normativă specifică perioadelor 

de mari schimbări sociale. Anomia nu este o stare patologică, ci o stare firească a societăţii în 

tranziţie, dar devine un factor favorabil al devianţei. Durkheim analiza patru tipuri de suicid: 

egoist, altruist, fatalist şi anomic. Ultimul apare în condiţiile slăbirii sau ale dispariţiei unor norme 

sociale, în condiţiile recesiunii economice sau a perioadelor de dezvoltare rapidă. În epocile sau 

sectoarele de activitate caracterizate prin continuă efervescenţă, oamenii apelează mai frecvent la 

suicid decât în sectoarele mai puţin mobile. Acţiunea regulatoare a grupului social nu se poate 

exercita în perioada schimbărilor rapide, iar cel care este lipsit de controlul exterior este liber de 

restricţiile impuse de societate. 

4. Teoria etichetării 

Pentru reprezentanţii interacţionismului simbolic, devianţa este o însuşire atribuită 

comportamentului de către indivizii care deţin puterea şi care evaluează conduita ca fiind deviantă. 

Prin urmare, devianţa nu depinde doar de calitatea inerentă a actului, ci provine mai mult din 

reacţiile sociale cu privire la acesta, din eticheta folosită de societate cu privire la actul respectiv.  

Devianţa poate fi cel mai bine analizată ţinându-se  seama de interacţiunea indivizilor într-

un anumit context normativ. Astfel, un comportament perceput ca deviant de unul din parteneri nu 

poate fi repetat la nesfârşit. El va conduce fie la ruptură, fie la o formă sau alta de toleranţă. 

Reacţiile în faţa devianţei pot genera atât o mişcare centripetă, deviantul fiind atras în acest caz să 

respecte normele, cât şi una centrifugă, care îl îndepărtează.  

Psihologia socială a tratat, în general, devianţa drept divergenţă de opinie în cadrul 

grupului  (Boncu, 2002). John Levine (1989) remarca faptul că divergenţa de opinie este, de cele 

mai multe ori, bimodală (în sensul că există doar două poziţii distincte în grup) şi asimetrică 

(puţini indivizi susţin una din poziţii, pe când cealaltă poziţie se bucură de adeziunea majorităţii 

membrilor grupului). 

 Multe studii sunt dominate de ideea respingerii devianţilor. De altminteri, orice teorie 

asupra devianţei include o viziune implicită sau explicită asupra fenomenelor de pedepsire sau 

respingere. Sancţiunile sociale reprezintă în bună măsură singura probă ce atestă existenţa 

devianţei în raport cu norma de grup. 

 „Un act nu devine deviant decât atunci când face obiectul unei etichetări”, este ideea 

lansată de Edwin Lemert. Individul nu devine în orice condiţii deviant, iar explicaţia acestui fapt 
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constă în funcţionarea instanţelor de represiune. Nu devianţa produce controlul social, ci controlul 

social generează devianţa. 

5. Teoria controlului social 

 Spre deosebire de teoria etichetării, teoria controlului social susţine că instanţele 

controlului sunt efectul devianţei, prin care societatea se apără. Noţiunea de control social 

desemnează ansamblul mijloacelor şi mecanismelor socio-culturale prin care societatea impune 

comportamentului individual o serie de constrângeri, în scopul de a-l ralia normelor şi valorilor 

sale de bază. 

 Durkheim considera că reglarea conduitelor membrilor societăţii nu se datorează voinţei 

lor individuale, ci presiunii exercitate de conştiinţa colectivă, ca ansamblu de credinţe şi 

sentimente comune majorităţii membrilor aceleiaşi societăţi.  

 Agenţii controlului social pot fi instituţionali (organismele juridice, de menţinere a ordinii 

publice, instituţiile de învăţământ sau cele religioase) sau neinstituţionali (părinţi, prieteni, vecini). 

Mijloacele controlului social sunt acele instrumente de presiune, formale sau informale, care au 

rolul de a-i conduce pe indivizi să adopte formele dezirabile sau permise ale conduitei. A. 

Cuvillier arată că cele mai frecvente mijloace ale controlului social sunt cele juridice, 

educaţionale, religioase, obiceiurile, credinţele, ceremoniile, opinia publică, moravurile, tradiţiile, 

moda, ironia sau sugestia socială. 

 

Definirea şi operaţionalizarea conceptelor 

Cele mai grave şi mai frecvente acte de devianţă şcolară sunt: fuga de la şcoală, 

absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi 

suicidul. Fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, toxicomania şi suicidul sunt conduite 

evazioniste – apărări deghizate -, în timp ce vandalismul şi conduitele violente sunt apărări 

deschise.  

Absenteismul şcolar este definit ca o problemă socială, fiind explicat mai mult prin 

caracteristicile mediului de provenienţă şi apărând mult mai frecvent în mediul urban şi în 

familiile sărace. Conceptul este pus deseori în legătură cu cel de «fuga de la şcoală » (chiulul), 

care, asimilând fobia şcolară, este interpretat ca o problemă emoţională. 

Absenteismul desemnează un tip de conduită evazionistă stabilă, cronică, permanentizată, 

ce prefigurează sau reflectă deja atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în 

educaţia şcolară. Absenteiştii nu mai apreciază şcoala ca pe o instituţie ce oferă beneficii 

importante în viitor, ei fiind interesaţi mai mult de obţinerea rapidă a unor avantaje materiale. În 

timp ce, pentru această categorie de elevi, frecventarea şcolii devine sinonimă cu pierderea de 
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timp, pentru elevii având rezultate şcolare slabe şi o stimă de sine scăzută, prezenţa la şcoală 

devine traumatizantă.  

Absenteismul conduce la abandonul şcolar, dar este, concomitent, cel mai important factor 

catalizator pentru consumul de droguri, violenţă şi infracţionalitate. Elevul care lipseşte de la 

şcoală de obicei pleacă de acasă echipat corespunzător, la ora potrivită pentru a respecta orarul 

şcolar şi se întoarce acasă la ora potrivită, în funcţie de programul zilei. El se refugiază în baruri, 

internet-café-uri, săli de jocuri, gări, parcuri. Când aceste activităţi devin o rutină, elevul poate 

face transferul spre altele, mai plăcute sau mai profitabile: consumul de alcool sau de droguri, 

traficul de droguri, furtul, prostituţia. Generalizarea obiceiului de a lipsi de la şcoală se asociază cu 

debutul în activitatea infracţională şi cu blocarea oportunităţilor de integrare legitimă pe piaţa 

muncii. 

În literatura de specialitate (Furlong, V. J., Deviant Pupil. Sociological Perspectives, 1985, 

apud Neamţu, Devianţa şcolară, 2003, p. 194) se face diferenţa între absenţele justificate (de 

starea de sănătate a elevului, de exemplu), absenţele încuviinţate de părinţi şi absenţele 

nejustificate şi necunoscute de părinţi. Se distinge, de asemenea, şi o formă de absenteism 

persistent, precum şi o formă de absenteism ocazional, indiferent dacă părinţii au sau nu 

cunoştinţă de acest fenomen. 

Absenteismul achivalează cu o demisie cvasitotală a elevului de la activitatea şcolară, 

prefigurând abandonul şcolar. În această situaţie, strategiile de abordare a viitorului sunt explorate 

tot mai puţin în aria şcolii şi tot mail mult în alternativele: specializare într-o carieră infracţională, 

angajare într-o muncă utilă, emigrare, mariaj etc. 

Atunci când elevii încep să lipsească sistematic şi generalizat de la şcoală, această conduită 

reprezintă un semnal tardiv al existenţei problemelor; absenteismul constituie o formă de 

agresiune pasivă împotriva şcolii, indicând că elevii fug de la şcoală chiar şi cu riscul de a fi 

pedepsiţi. Reacţiile negative ale şcolii şi ale părinţilor întreţin mecanismele de apărare ale 

elevuluzi, creând un cerc vicios, în care abandonul tinde să apară drept unca soluţie prin care se 

pot rezolva toate problemele. 

În etiologia conduitelor evazioniste, a absenteismului şcolar în particular, regăsim doi 

factori majori, care acţionează interdependent: şcoala şi familia. Şcoala poate contrbui la creşterea 

ratei de absenteism, atunci când: 

- oferta educaţională este incompatibilă cu aspiraţiile şi interesele elevilor sau 

şcoala nu facilitează accesul pe piaţa muncii, metodele de predare-învăţare sunt 

neatractive, exigenţele şcolare sunt nerezonabile; 

- promovează relaţii pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 

- foloseşte un sistem inechitabil al întăririlor pozitive şi negative; 
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- supralicitează competiţia în dauna cooperării, caz în care vizibilitatea socială a 

eşecului este mai mare; 

- stil aversiv de evaluare; 

- se urmăreşte constituirea unei elite, ceilalţi find marginalizaţi; 

- disciplina şcolară este, fie excesiv de permisivă, fie excesiv de rigidă; 

- nu există un parteneriat eficient şcoală-familie. 

Referitor la rolul etiologic al familiei în absenteismul şcolar, el devine vizibil mai ales în 

situaţii precum: 

- părinţii sunt indiferenţi sau devalorizează educaţia şcolară; 

- părinţii îi pretind copilului să lipsească de la şcoală, obligându-l să presteze 

diverse activităţi casnice sau aducătoare de venit; 

- părinţii sunt bolnavi cronici, dependenţi de droguri, alcoolici, se află în detenţei 

etc., şi nu-l supraveghează pe copil. 

În concluzie, putem afirma că absenteismul desemnează etapa de tranziţie şi de stabilizare 

a conduitelor de tip evazionist. Absenteismul rezultă din repetarea absenţei şi se caracterizează 

prin frecvenţa absenţelor şi prin durata lor într-un interval de referinţă. (Neamţu, 2003) 

 

Abandonul şcolar constă în  încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, 

indiferent de nivelul la care s-a ajuns. Rata abandonului şcolar se stabileşte ca raport între numărul 

elevilor înscrişi şi numărul absolvenţilor. 

Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei 

sistemului şcolar: cu cât indicele de abandon este mai mare, cu atât sistemul şcolar respectiv este 

mai ineficient. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt: 

a) Cauze de ordin economic – în general, rata abandonului la nivelul şcolarităţii 

primare este mai scăzută în ţările cu un venit mare pe cap de locuitor. Copiii care 

trăiesc în familii sărace au şanse mai mici de a-şi însuşi o educaţie şcolară 

completă.  

b) Cauze de ordin sociocultural sau religios. În această categorie se includ 

indicatorii de putere şi status social: apartenenţa la clasa socială, apartenenţa 

etnică, rasială, sexul, mediul urban/rural. S-a demonstrat că diferite grupuri 

dezavantajate social sunt discriminate atât în cadrul sistemului şcolar, cât şi pe 

piaţa muncii. 

c) Cauze de ordin psihologic, referitoare la reacţia fiecărui elev la apariţia 

insuccesului şcolar şi a conflictelor cu autorităţile şcolare. Etichetarea ca „elev 
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slab” şi deprivarea de status reduc stima de sine a elevilor. În aceste condiţii, 

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

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

şcolii. 

d) Cauze de ordin pedagogic care vizează calitatea vieţii şcolare, pertinenţa 

conţinuturilor în raport cu trebuinţele de învăţare ale elevilor, relevanţa 

metodelor şi stilurilor didactice ale profesorilor pentru stilurile cognitive ale 

elevilor, deschiderea şcolii faţă de problemele comunităţii. 

 

Indiferent de tipul de devianţă şcolară, elevii au o motivaţie anume pentru a alege un tip de 

comportament care contravine normelor sociale: constituie fie o formă de protest faţă de un sistem 

coercitiv, fie o dorinţă de a ieşi dintr-un tipar sau de a se apropia de indivizi care sunt devianţi, 

dar, pe de altă parte, sunt valorizaţi de grupul formal sau informal. 

 

INTERVENŢIA ÎN PROBLEMATICA ABSENTEISMULUI / ABANDONULUI 

ŞCOLAR 

Succesul oricarei interventii in problematica abandonului scolar este conditionat de o 

abordare holista a acestuia dar si a multitudinii de fenomene care intra in categoria 

elementelor ce predispun pentru abandon(frecventa scolara redusa, esecul scolar, 

subrealizarea scolara, dificultatile de integrare, dificultatile de natura sociala, emotionala, 

comportamentala etc). 

 

PREMISE  

 -Exista anumite categorii vulnerabile si orice abordare din perspectiva incluziunii trebuie 

sa se bazeze pe o abordare holistă a fenomenului.  

 -Există în sistemele de invăţămant  îngrijorări privind diferite fenomene a căror incidenţă 

este in crestere:  

 -Elevi excluşi (cei care sunt “ai nimănui”, de care nimeni nu doreşte să se ocupe, să îi aiba 

în propria clasă, în şcoala sa )  

 -Parinţi care au disfuncţionalităţi în asumarea rolurilor parentale  

 -Creşterea numărului de elevi al căror comportament este modificat de consumul de 

droguri, dificultăţi de natură emoţională, ADHD etc.  

 -Efectele pe care locaţia şcolilor îl are asupra fenomenului abandonului(În primul rănd 

faptul că îi împiedică pe elevi să aibă acces la o educaţie adaptată nevoilor lor pentru că 



Program de prevenire a absenteismului şi abandonului in mediul scolar                                        

 AN SCOLAR 2011-2012 

 12 

şcolile nu pot să ofere anumite tipuri de servicii ; în al doilea rând felul în care resursele 

sunt distribuite şi pot fi accesate)  

 

INTERVENŢIA TREBUIE SĂ SE CENTREZE PE: 

 

 EVALUAREA NEVOILOR  - din această perspectivă rolul consilierului şcolar  este 

acela de a realize studii şi cercetări care să identifice nevoile elevilor , atat din perspectriva 

adaptării la cerinţele şcolii cît şi al opiniilor şi atitudinilor faţă de comportamentele de 

evaziune/devianţă şcolară. Intervenţia ar trebui să vizeze şi identificarea copiilor care se 

află în situaţie de risc de abandon ;  

 

 SUPORT EDUCAŢIONAL  -  Intervenţia consilierului ar trebui bazată pe suportul oferit 

cadrelor didactice  pentru a realiza planuri de intervenţie personalizate , programe de 

sprijin educaţional şi de remediere, ore de pregătire suplimentară etc. 

 

 IDENTIFICAREA SCOPURILOR PERSONALE - realizată prin  consiliere 

individuală şi de grup, participări la ore de dirigenţie pe teme privind orientarea în carieră, 

susţinerea motivaţiei , autocunoaştere şi dezvoltare personală, dezvoltare de abilităţi 

sociale; 

 

 IMPLICAREA PARINTILOR SI A ALTOR ADULTI SEMNIFICATIVI DIN 

COMUNITATE-  rolul consilierului fiind acela de a acţiona pentru consilierea părinţilor, 

activităţi de educaţie parental dar şi acţionarea ca  o interfaţă pentru identificarea şi 

mobilizarea reţelei de suport. Intervenţia presupune colaborarea cu învăţătorul, dirigintele 

dar şi cu asistenţii sociali şi mediatorii şcolari; 

 

 COORDONAREA INTERVENŢIEI ACORDATE DE ALTE 

ORGANIZAŢII/AGENŢII-  prin contactarea şi colaborarea asistenţilor sociali, ai 

Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului, ONG-uri, IPJ, CEPCA, 

Agenţia de Combatere a Traficului de Persoane, medici etc. 

 

 REALIZAREA DE OFERTE DE ÎNVĂŢARE EXTRAŞCOLARĂ  ŞI 

REALIZAREA DE PROGRAME DE TIP “SCOALA DE VARĂ”/ ŞCOALA 

ALTFEL-  consilierul colaborînd cu ceilalţi profesori, cu diriginţii, învăţătorii şi oferind 
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consiliere pentru  a realize activităţi extraşcolare cu  acţiune  centrată pe nevoile 

elevului/elevilor, în care acesta să poată fi valorizat, recompensat; 

 

 

PROGRAME DE ADVOCANCY, MONITORIZARE  ŞI DE FALLOW-UP - ce vizează 

monitorizarea factorilor de risc a elevilor influenţaţi de aceştia, campanii media şi comunitare pe 

această problematic, activităţi de training pentru cadrele didactice pentru a le sensibiliza şi creşte 

competenţele de intervenţie ale acestora, monitorizarea elevilor după finalizarea procesului de 

consiliere individuală. 

 

 PROBLEMELE TIPICE ALE FAMILIILOR  care antrenează adoptarea de 

comportamente de devianţă şcolară:  

 

  Vagabondaj/ familii sarace/ copii ai strazii/ familii fără adăpost.  

 Neglijare şi abuz(fizic, psihologic, sexual)  

 Probleme de sănătate  

 Abuz de substanţe  

 Violenţă domestică  

 Nesatisfacerea nevoilor de bază(hrană, nevoi afective, de securitate etc.)  

 Apartenenţa la un grup dezavantajat 

 

PROGAMELE DE INTERVENŢIE TREBUIE SĂ SE CENTREZE PE OFERIREA DE 

SERVICII INTEGRATE CARE SA ASIGURE UN MANAGEMENT DE CAZ EFICIENT.  

 MANAGEMENTUL CAZULUI TREBUIE CENTRAT PE ACORDAREA DE SERVICII 

CARE SĂ ÎNLĂTURE TOATE BARIERELE CARE POT SĂ IMPIEDICE DEZVOLTAREA 

ARMONIOASĂ, “CREŞTEREA” PERSOANEI DIN PUNCT DE VEDERE ACADEMIC, 

VOCAŢIONAL, SOCIAL; 

Scopul iniţiativelor este de A CREŞTE PERFORMANŢA  COPILULUI ŞI DE A 

AJUTA FAMILIILE să treacă de la sarăcie la un venit de subzistenţă .  
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15 STRATEGII PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR 

Strategii de baza 

 Mentoratul/ Tutoriatul  

Mentoratul este o relatie de suport si grija de tip unu la unu, bazata pe incredere.  

Tutoriatul este tot o activitate unu la unu, focalizata pe informatie academica, pe 

dezvoltarea de competente de scris, citit si de alt tip  

 Invatare aplicata  

Aceasta se refera la conectarea invatarii academice cu realitatea ,cu nevoile comunitatii. 

Utilizarea oamenilor resursa din comunitateAceste metode de predare/ invatare 

promoveaza cresterea personala si sociala, dezvoltarea carierei, a responsabilitatii civice. 

Aceasta poate provoca un pas inainte in reforma sistemului de invatamant  

 Programe scolare alternative  

Adresate persoanelor aflate in situatie de risc de abandon scolar, acestea trebuie sa 

satisfaca nevoilor sociale ale elevilor si sa raspunda cerintelor acdemice necesare pentru 

obtinerea unei diplome.  

 Programe extrascolare(programe de dupa amiaza si scoli de vara) pentru a elimina 

intarzierile si a « trezi » interesul spre domenii diverse. Aceasta este extrem de importanta 

pentru studentii aflati in situatie de esec scolar  

 Educatia timpurie a copiilor, oferirea de oportunitati educationale.  

Cercetarile au demonstrat ca imbogatirea educatiei, oferirea de oportunitati, de experiente 

diverse de invatare poate modifica IQ-ul. Cel mai efficient drum de a reduce numarul de 

copii care abandoneaza este de a le oferi cea mai buna instruire in clasa, inca de la 

inceputul scolaritatii.  

 Implicarea familiei  

Cercetarile au demonstrat ca implicarea familiei are un impact pozitiv asupra achizitiilor si 

dezvoltarii copilului si este cel mai bun predictor pentru succesul scolar al elevului.  

 

 Programe de citire si scriere  

Interventia timpurie pentru a ajuta elevii cu achizitii scazute trebuie sa se focalizeze pe 

abilitatile de citire/ scriere deoarece acestea sunt baza pentru invatarea efectiva in orice 

domeniu.  

Multe cercetari au incercat sa identifice elevii aflati in situatie de risc de abandon scolar. 

Wells(1990) a creionat o imagine a acelor factori care pot duce un elev in risc de abandon. El a 

inclus in analiza factori care tin de elev, de familie, de scoala si de comunitate. 
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 ELEVII  

-nu sunt atrasi de scoala/ nu le place scoala 

-au nivel scazut al abilitatilor 

- probleme de comportament, de conduita de disciplina 

-sarcina 

-abuzul de droguri 

-relatii slabe cu covarstnicii (este izolat) 

-nu participa/ grad scazut de implicare  

-prietenii i-au parasit 

-boli/ dizabilitati 

-stima de sine scazuta  

 

 FAMILIA  

•  statut scazut socio-economic 

• viata de familie disfunctionala  

• neimplicarea parintilor 

• asteptari scazute ale parintilor 

• nu vorbesc romana/ nu este limba lor materna  

  parinti ineficienti/ abuz  

• mobilitate crescuta  

 COMUNITATEA 

lipsa serviciilor comunitare de suport  

• lipsa suportului comunitar pentru scoala  

• incidenta crescuta a activitatilor infractionale  

• lipsa unor legaturi de tip retea scoala comunitate.  

 

 Direcţii de intervenţie   

- consiliere individuală 

- consiliere de grup 

- proiect educaţional (ore dirigenţie, seminarii, cursuri) 

- intervenţia socială 
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CONSILIERE INDIVIDUALA 

 Modelul teoretic folosit (paşii procesului de consiliere): 

Consilierea centrată pe persoană sau abordarea non-directivă (Carl Rogers) 

Stadii sau etape: 

1. Persoana vine la consilier să ceară ajutor. Ea face un pas responsabil spre a fi ajutată. 

Consilierul îi spune că el nu are răspunsuri la problemele sale, dar că situaţia de consiliere 

îl poate ajuta să găsească sngur răspunsurile la problemele cu care se confruntă. 

Clientul este încurajat să-şi exprime sentimentele în legătură cu problema respectivă, care, de 

regulă, sunt sentimente negative (de ostilitate, ură, nelinişte etc.). Consilierul nu trebuie să facă 

nici o înncercare de a-l critica pe client sau de a-l opri în timp ce al vorbeşte. De asemenea, 

este foarte important ca el să răspundă sentimentelor care stau la baza relatării clientului, şi nu 

conţinutului intelectual al acestora. 

2. Exprimarea de către client a primelor impulsuri (sentimente) pozitive, care constituie unul 

din aspectele cele mai sigure ale dezvoltării. Consilierul nu va interveni, ci va accepta 

exprimarea unor sentimente pozitive (dragoste, respect de sine, dorinţa de a se maturiza), 

ca pe un lucru normal şi natural. 

3. Clientul ajunge la cunoaşterea de sine şi la înţelegerea propriului eu. În această etapă, 

consilierul poate oferi cuvinte de laudă şi încurajări, arătându-i totodată clientului său că 

aceasta este calea de urmat.  

Pe parcursul celor 3 stadii, C. Rogers identifică 12 paşi în procesul de consiliere: 

a) Persoana vine la consilier pentru a cere ajutor; 

b) Consilierul explică relaţia dintre el şi client; 

c) Consilierul creează o atmosferă permisivă, care-l încurajează pe client să vorbească depre 

problemele sale şi să-şi exprime semtimentele; 

d) Sentimentele, pozitive sau negative, sunt acceptate de consilier; 

e) Apar primele sentimente pozitive; 

f) Consilierul interpretează aceste sentimente; 

g) Clientul începe să-şi accepte propriul eu; 

h) Sunt clarificate principalele direcţii posibile de acţiune ale clientului; 

i) Clientul începe să acţioneze în direcţia pozitivă; 

j) Acţiunile pozitive sunt încurajate şi sprijinite de către consilier; 

k) Comportamentul clientului arată atingerea unui anumit grad de maturitate; 

l) Începe şi continuă emanciparea psihologică a clientului prin terminarea procesului de 

consiliere. (Tomşa, 2003, p. 116-117) 
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Studiu de caz  - absenteism 

A. C. este elev în clasa a X-a la un liceu industrial, profil tehnologic. Părinţii au divorţat în urmă 

cu 5 ani, el fiind crescut de mamă, care era casnică. Datorită lipsurilor materiale foarte mari, 

mama pleacă în Italia să muncească. Elevul A.C. rămâne singur acasă. Mama îl telefonează cam 

o dată pe săptămână (când îşi permite) şi îi trimite bani pentru mâncare, îmbrăcăminte şi 

întreţinerea locuinţei. Doamna dirigintă a semnalat psihologului  faptul că, în ultima lună, elevul 

n-a mai venit deloc la şcoală. Colegii lui comunică cu el pe Messenger şi-l îndeamnă să vină la 

şcoală. El le promite că va veni, dar a acumulat deja un număr foarte mare de absenţe. 

 

 identificare strategii de intervenţie pe nivele de vârstă: liceal 

 

 Obiective generale de consiliere  

 facilitarea autocunoaşterii; 

 creşterea motivaţiei pentru frecventarea şcolii şi pentru învăţătură; 

 formarea deprinderii de a-şi stabili corect priorităţile. 

 Identificarea nevoilor şi scopurilor personale 

 Dezvoltarea abilităţii de luare adeciziei 

 

ŞEDINŢA NR. 1 (Durata: 30 minute) 

 Obiective:  

- consolidarea relaţiei consilier-consiliat, bazată pe respect reciproc şi încredere; 

- identificarea problemei cu care se confruntă subiectul. 

 Intervenţia propriu – zisă: 

- stabilirea regulilor de consiliere: confidenţialitate, respect faţă de consiliat. 

- Anamneza: obţinerea informaţiilor minime despre elev, familie, condiţii de viaţă, 

situaţie şcolară 

- Definirea problemei cu care se confruntă. 

- Alcătuirea unui plan de acţiune şi planificarea următoarelor şedinţe. 

 

ŞEDINŢA NR. 2 (Durata: 40 minute) 

 Obiectiv: facilitarea autocunoaşterii elevului: formarea deprinderii de a vorbi despre sine, de a-

şi cunoaşte propriile calităţi şi defecte şi de a le accepta. 

 Intervenţia propriu – zisă: 
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- Anamneza: obţinerea informaţiilor minime despre elev, familie, condiţii de viaţă, 

situaţie şcolară 

- Fişa de activitate: Calităţi şi defecte personale 

 Completează spaţiile libere după cum ţi se cere: 

 

1. Scrie trei calităţi personale de care eşti mândru: 

a)………………………………… 

b)………………………………… 

c)……………………………….. 

2. Scrie trei defecte pe care le ai: 

a)………………………………….. 

b)…………………………………... 

c)…………………………………… 

3. Scrie trei lucruri pe care le faci cel mai bine: 

a)…………………………………… 

b)…………………………………… 

c)…………………………………… 

4. Scrie trei calităţi pe care ai vrea să le dezvolţi (fie că nu le ai deloc, fie că nu le ai aşa de 

dezvoltate cum ai vrea) şi justifică de ce doreşti acest lucru: 

a)…………………………………… 

b)…………………………………… 

c)…………………………………… 

5. Pentru fiecare calitate indicată la punctul anterior, găseşte câte o modalitate reală prin care crezi 

că o să reuşeşti să ţi le dezvolţi: 

a)…………………………………… 

b)…………………………………… 

c)…………………………………… 

6. Scrie trei defecte pe care vrei să le depăşeşti: 

a)…………………………………… 

b)…………………………………… 

c)…………………………………… 

Ce poţi face pentru a le îndrepta? Eşti hotărât să acţionezi în acest sens? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ŞEDINŢA NR. 3 (Durata: 40 minute) 

 Obiectiv: facilitarea autocunoaşterii elevului 

 Intervenţia propriu – zisă: 

 

- Fişa de activitate:  

I. Completează spaţiile punctate cu 10 lucruri, activităţi etc. care-ţi plac, respectiv nu-ţi 

plac: 

      ÎMI PLACE:                                               NU-MI PLACE: 

…………………………………….            

………………………………………… 

…………………………………….            

………………………………………… 

…………………………………….            

………………………………………… 

…………………………………….          

 ………………………………………… 

…………………………………….          

 ………………………………………… 

…………………………………….          

 ………………………………………… 

…………………………………….            

………………………………………… 

…………………………………….            

………………………………………… 

…………………………………….          

 ………………………………………… 

…………………………………….          

 ………………………………………… 
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II. Completează fiecare cadran după cum ţi se cere: 

 

III. Scrie 3 dorinţe, visuri, idealuri pe care ai vrea foarte mult să le realizezi:  

1……………………………………………………… 

2……………………………………………………… 

3……………………………………………………… 

Care sunt atuurile tale în realizarea acestor idealuri? 

Cine te va ajuta? 

Ce obstacole consideri că vei întâlni? Cum le vei depăşi? 

IV. Scrie trei lucruri pe care nu le vei putea realiza cu siguranţă: 

1……………………………………………………… 

2……………………………………………………… 

3……………………………………………………… 

Care sunt motivele pentru care crezi că nu le poţi realiza? 

Îţi doreşti să se realizeze? 

Ai încercat până acum ceva pentru a le realiza? 

Ai suferit sau suferi pentru că nu poţi realiza aceste lucruri? 

 

 

ŞEDINŢA NR. 4 (Durata: 30 minute) 

 Obiectiv: să realizeze o listă a valorilor personale, punându-se în evidenţă locul pe care îl 

ocupă educaţia, învăţătura, şcoala în sistemul axiologic după care îşi ghidează viaţa 

 Intervenţia propriu-zisă: 

Fişa de activitate: Inventarul valorilor 

 

 

 

 

4 fiinţe 

dragi 

4 

hobby-

uri 

4 roluri 

dorite 

în viaţă 

4 

lucruri 

dragi 
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Marchează cu „+” valorile importante şi cu „-” pe cele neimportante: 

bani  

respect  

independenţă  

educaţie  

adevăr  

putere  

succes  

familie  

carieră  

prietenie  

siguranţă  

învăţare  

sănătate  

înţelegere  

competenţă  

încredere  

altruism  

 

Realizează un top 5 al valorilor marcate cu 

„+” 

Realizează un top 5 al valorilor marcate cu 

„-” 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Se discută despre locul pe care îl ocupă învăţătura în sistemul valoric al elevului. 

Se evidenţiază legătura care există între succes, putere, siguranţă, independenţă şi învăţătură. 

 

ŞEDINŢA NR. 5 (Durata: 35 minute) 

 Obiective:  

- conştientizarea importanţei frecventării şcolii şi finalizării studiilor, pentru obţinerea unui loc de 

muncă dezirabil. 

- evidenţierea avantajelor şi a dezavantajelor absenteismului. 

 Intervenţia propriu-zisă: fişa de activitate 
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Completează următoarele propoziţii după cum îţi sugerează începutul: 

Chiulul………………………………………………. 

Când chiulesc mă simt………………………………………………. 

Numai dacă chiulesc……………………………………………………. 

Aş putea să nu mai chiulesc dacă………………………………………………. 

 

 Imaginează-ţi că ai o balanţă cu care poţi cântări avantajele şi dezavantajele absentării 

nemotivate de la şcoală; pune în această balanţă toate avantajele, respectiv dezavantajele personale 

pe care le poţi identifica şi vezi unde atârnă balanţa mai greu: 

            

 

 

  Avantajele absentării                            Dezavantajele absentării 

 

 

 

 

ŞEDINŢA NR. 6 (Durata: 30 minute) 

 Obiectiv: conştientizarea beneficiilor procesului de asistenţă psihopedagogică pentru luarea 

deciziilor cu privire la viitorul şcolar şi profesional. 

 Modalitate de feed-back: 

Scrie trei lucruri pe care le-ai învăţat la şedinţele de consiliere: 

a) 

b) 

c) 

Scrie trei decizii pe care le-ai luat în urma consilierii cu privire la viitorul tău: 

a) 

b) 

c) 
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Studiu de caz - Abandon şcolar 

R. N. este elevă în clasa a X-a a unui liceu industrial. Până în clasa a VIII-a a avut 

rezultate medii la învăţătură. A fost admisă la profilul tehnic al unui liceu industrial, dar a fost de 

la început dezamăgită şi nu i-a plăcut. Notele au fost tot mai slabe, absenţe multe. În clasa a X-a 

eleva a fugit de acasă şi nu a venit la şcoală mai mult de o săptămâna. Mama a luat legătura cu 

profesorul-diriginte şi a aflat de situaţia şcolară a fiicei. O colegă de clasă, prietenă a R. N., 

spune că aceasta i-a mărturisit că are un prieten cu care ar vrea să se căsătorească în curând, 

pentru că nu mai vrea să continue şcoala. Are stima de sine scăzută şi este uşor influenţabilă. 

 identificare strategii de intervenţie pe nivele de vârstă: liceal 

 

Obiective generale de consiliere: 

 facilitarea autocunoaşterii; 

 formarea unei imagini de sine realiste şi pozitive; 

  creşterea motivaţiei pentru continuarea studiilor. 

 

ŞEDINŢA NR. 1 (Durata: 30 minute) 

 Obiective:  

- consolidarea relaţiei consilier-consiliat, bazată pe respect reciproc şi încredere; 

- identificarea problemei cu care se confruntă subiectul. 

 Intervenţia propriu – zisă: 

- stabilirea regulilor de consiliere: confidenţialitate, respect faţă de consiliat. 

- Anamneza: obţinerea informaţiilor minime despre elev, familie, condiţii de viaţă, 

situaţie şcolară 

- Definirea problemei cu care se confruntă. 

- Alcătuirea unui plan de acţiune şi planificarea următoarelor şedinţe. 

 

 

ŞEDINŢA NR. 2 (Durata: 40 minute) 

 Obiectiv: facilitarea autocunoaşterii elevului: formarea deprinderii de a vorbi despre sine, de a-

şi cunoaşte propriile calităţi şi defecte şi de a le accepta. 

 Intervenţia propriu – zisă: 

- Anamneza: obţinerea informaţiilor minime despre elev, familie (relaţia şcoală-familie), 

condiţii de viaţă, situaţie şcolară 
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- Fişă de activitate: 

Completează spaţiile punctate cu un desen, un simbol sau un cuvânt care să te reprezinte în fiecare 

situaţie: 

 

Dacă aş fi animal aş fi…                                   Dacă aş fi o floare aş fi… 

 

 

 

Dacă aş fi culoare aş fi…                                 Dacă aş fi o formă de relief aş fi… 

 

 

 

Dacă aş fi pasăre aş fi…                                   Dacă aş fi mâncare aş fi… 

 

 

 

Dacă aş fi apă aş fi…                                        Dacă aş fi oraş aş fi… 

 

 

 

Dacă aş fi grădină aş fi…                                  Dacă aş fi copac aş fi… 

 

 

 

Elevul completează fişa, apoi discută rezultatele împreună cu consilierul şi motivează alegerile. 
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ŞEDINŢA NR. 3 (Durata: 30 minute) 

 Obiectiv: facilitarea autocunoaşterii elevului 

 Intervenţia propriu – zisă: 

- Fişa de activitate:  

1. Numeşte două persoane la părerea cărora ţii foarte mult: 

……………………………………………………………………… 

2. Ce apreciază fiecare din aceste persoane la tine? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Care sunt defectele pe care ţi le-au găsit? Eşti de acord cu ele? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. Tu cum ai vrea să te considere? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

5. Crezi că aceste persoane te cunosc mai bine decât te cunoşti tu însăţi? S-a 

întâmplat vreodată să-ţi dai seama că ele te cunoşteau mai bine (într-o 

anumită privinţă) decât tine? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

6. Descrie o situaţie când te-ai comportat într-un anumit fel pentru a fi 

apreciat de ceilalţi (sau de o anumită persoană), deşi ţie nu-ţi stătea în 

fire să te porţi astfel: 

Ce s-a întâmplat? De ce calităţi ai dat dovadă? 

Cum te-ai simţit atunci? Cum te simţi acum când te gândeşti la acea 

întâmplare? 

Ce ai gândit despre tine atunci? 

Ai mai face din nou acelaşi lucru dacă s-ar ivi o nouă ocazie? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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ŞEDINŢA NR. 4 (Durata: 40 minute) 

 Obiective: 

- conştientizarea importanţei frecventării şcolii şi finalizării studiilor, pentru obţinerea 

unui loc de muncă dezirabil; 

- cunoaşterea propriilor aptitudini şi calităţi profesionale. 

 Intervenţia propriu-zisă: 

Chestionar de delimitare a intereselor profesionale (E. A. Klimov) 

Prezentul chestionar vizează cinci direcţii de interese profesionale proiectate conform tipurilor: 1) 

om-natură; 2) om-tehnică; 3) om-om; 4) om-semn grafic; 5) om-imagine artistică. Conţine 20 de 

perechi de afirmaţii care servesc la delimitarea direcţiei de activitate profesională pentru care 

subiectul testat manifestă cel mai mare interes. 

Instrucţiuni: Citiţi cu atenţie fiecare dintre cele 20 de perechi de afirmaţii ce urmează. De fiecare 

dată alegeţi doar una din alternative, punând semnul „x” în spaţiul respectiv din fişa răspunsurilor. 

Îmi place 

1. a. Să îngrijesc animalele. 

     b. Să deservesc maşin, aparate. 

2. a. Să le fiu de ajutor celor bolnavi. 

    b. Să compun scheme şi programe pentru tehnica de calcul. 

3. a. Să urmăresc calitatea ilustraţiilor, picturii de afiş, a discurilor, 

    b. Să controlez procesul de dezvoltare a  plantelor. 

4. a. Să lucrez diverse materiale (lemn, stofă, metal, masă platică) 

    b. Să fac reclamă sau să vând mărfuri. 

5. a. Să discut despre articole şi cărţi ştiinţificp-populare. 

    b. Să discut despre literatură artistică (piese de teatru, concerte). 

6. a. Să cresc animale de diferite rase. 

    b. Să-i ajut pe cei mai mici în reaşizarea diverselor activităţi (instructive, sportive). 

7. a. Să reproduc desene, să acordez instrumente muzicale. 

    b. Să conduc diverse mijloace de transport (maşină, macara, tractor). 

8. a. Să comunic şi să explic oamenilor informaţia ce-i nteresează (într-un birou de informaţii sau 

de excursii). 

    b. Să fac prezentarea grafică a expoziţiilor, vitrinelor, a unor cărţi sau spectacole. 

9. a. Să repar obiecte, locuinţe. 

    b. Să corectez greşeli în texte, scheme, desene. 

10. a. Să tratez animale bolnave. 
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    b. Să fac calcule. 

11. a. Să selecţionez noi specii de plante. 

    b. Să construiesc şi să proiectez noi modele de mărfuri industriale. 

12. a. Să examinez disensiunile dintre oameni, să explic, să conving, să stimulez şi să pedepsesc. 

    b. Să descifrez scheme, proiecte, să le analizez li să le pun în ordine. 

13. a. Să urmăresc şi să studiez activitatea artistică. 

    b. Să observ şi să cercetez viaţa microbilor. 

14. a. Să deservesc şi să reglez utilaj medical. 

    b. Să acord oamenilor ajutor medical. 

15. a. Să descriu artistic evenimentele şi fenomenele (reale sau imagnare). 

    b. Să fac descrieri-rapoarte despre evenimentele şi fenomenele cercetate. 

16. a. Să fac analize de laborator în spital. 

    b. Să examnez bolnavi şi să-i tratez. 

17. a. Să zugrăvesc obiecte şi lucruri, interiorul locuinţelor. 

    b. Să asamblez şi să montez maşini şi aparate. 

18. a. Să organizez marşuri turistice şi excursii la muzee, teatre. 

    b. Să joc în spectacole, să iau parte la concerte. 

19. a. Să confecţionez după un plan piese, articole, produse finite, să construiesc clădiri. 

    b. Să execut desene tehnice, să reproduc schiţe de lucru, hărţi. 

20. a. Să protejez plantele de boli şi vătămători. 

    b. Să lucrez la maşini cu taste (maşini de dactilografiat, computere etc.). 

Timpul de aplicare a chestionarului nu este strict limitat. 

FIŞA RĂSPUNSURILOR 

1 2 3 4 5 

1a 

3b 

6a 

10a 

11a 

13b 

16a 

20a 

1b 

4a 

7b 

9a 

11b 

14a 

17b 

19a 

2a 

4b 

6b 

8a 

12a 

14b 

16b 

18a 

2b 

5a 

9b 

10b 

12b 

15a 

19b 

20b 

 

3a 

5b 

7a 

8b 

13a 

15b 

17a 

18b 

Fiecare coloană reprezintă o anumită direcţie de interes profesional: 

1. om – natură: toate profesiile legate de cultura plantelor, silvicultură şi vitărit. 
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2. om – tehnică: toate profesiile tehnice 

3. om- om: toate profesiile din sfera de deservire a populaţiei şi cele care solicită comunicare 

intensivă 

4. om – semn grafic: toate profesiile ce ţin de calcule, cifre, litere, precum şi profesiile din sfera 

muzicii 

5. om – imagine artistică: toate specialităţile ce ţin de creaţia artistică. 

Subiectului testat i se recomandă să practice activităţi profesionale care corespund tipului de 

profesii care a acumulat cele mai multe semne „x”. 

Se discută despre aptitudinle profesionale, profesiile corespunzătoare acestor aptitudini şi traseul 

educaţional necesar practicării acelei profesii. 

 

ŞEDINŢA NR. 5 (Durata: 30 minute) 

 Obiectiv: formarea unei imagini de sine realiste şi pozitive; descoperirea calităţilor care o fac 

unică şi atrăgătoare. 

 Intervenţia propriu-zisă: Inventar de stimă de sine  

Instructiuni: Pentru afirmatiile de mai jos incercuiti rata frecventei corespunzatoare nivelului 

vostru de etalare a acestor comportamente in viata. Utilizati urmatoarea scala de frecventa: 

1. niciodata 

2. rar 

3. uneori 

4. frecvent 

5. aproape mereu 

 

 

 

1 2 3 4 5 (1) Caut a aprobare si recunoastere din partea altora si ma tem de critica. 

1 2 3 4 5 (2) Fac presupuneri cu privire la ce este un comportament normal si, de obicei, simt ca 

sunt diferit de alti oameni. 

1 2 3 4 5 (3) Ma izolez si ma tem de oameni in functii de autoritate. 

1 2 3 4 5 (4) Nu sunt capabil sa imi apreciez propriile realizari si fapte bune. 

1 2 3 4 5 (5) Imi este greu sa duc un proiect de la inceput la sfarsit. 

1 2 3 4 5 (6) Ma sperii sau ma simt stresat in compania unei persoane furioase.  

1 2 3 4 5 (7) Pentru a evita un conflict, imi este mai usor sa mint decat sa spun adevarul. 

1 2 3 4 5 (8) Am probleme din cauza propriei mele dependente, de exemplu: de televizor, de 

calculator, de fumat, consum de alcool, etc. 

1 2 3 4 5 (9) Ma judec fara mila. Sunt cel mai crunt critic al meu si sunt mai dur cu mine decat cu 

altii. 

1 2 3 4 5 (10) Ma simt mai viu in toiul unei crize si nu ma simt in largul meu cand viata mea are 

un curs lin; anticipez intruna tot felul de probleme. 

1 2 3 4 5 (11) Mi-e greu sa ma distrez. Nu prea stiu cum sa particip la jocuri de dragul 

amuzamentului si cum sa ma relaxez. 

1 2 3 4 5 (12) Ma simt atras de persoane care par a fi victime si dezvolt relatii apropiate cu ele. In 

acest mod confund dragostea cu mila, iubindu-i pe cei pentru care simt compasiune si pe care ii 

pot salva. 
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1 2 3 4 5 (13) Am nevoie de perfectiune in viata si astept acelasi lucru de la persoanele din viata 

mea. 

1 2 3 4 5 (14) Sunt in cautare de noutate, senzatie si de noi provocari in viata, fara sa ma gandesc 

prea mult la consecinte. 

1 2 3 4 5 (15) Ma iau foarte in serios si privesc la fel de serios toate relatiile mele. 

1 2 3 4 5 (16) Imi este greu sa dezvolt si sa mentin relatii intime. 

1 2 3 4 5 (17) Ma simt vinovat cand imi iau apararea sau cand am grija de mine mai intai, in loc sa 

cedez in favoarea altora sau sa acord importanta neboilor celorlalti in primul rand. 

1 2 3 4 5 (18) Caut sa atrag compania celor care au diverse dependente (mancat excesiv, fumat, 

droguri, alcool, senzatii tari etc.). 

1 2 3 4 5 (19) Ma simt raspunzator pentru altii si imi este mai usor sa ma preocup de altii decat de 

mine. 

1 2 3 4 5 (20) Sunt fidel persoanelor la care tin, chiar si atunci cand exista dovezi ca acestea nu 

merita loialitatea mea. 

1 2 3 4 5 (21) Ma agat de relatiile pe care le am si sunt in stare sa fac orice pentru a le pastra, 

pentru ca mi-e teama sa fiu singur si ma sperie perspectiva de a fi abandonat. 

1 2 3 4 5 (22) Sunt impulsiv si actionez prea iute, inainte de a lua in consideratie alternative si 

consecinte posibile. 

1 2 3 4 5 (23) Imi este greu sa simt sau sa imi exprim sentimentele; nu am sentimente. 

1 2 3 4 5 (24) Nu am incredere in sentimentele mele si nici in sentimentele pe care altii le exprima 

fata de mine. 

1 2 3 4 5 (25) Ma izolez de alti oameni si sunt initial timid si retras in contexte sociale noi. 

1 2 3 4 5 (26) Simt ca se profita de pe urma mea de catre un individ sau altul si de catre societate 

in general; deseori ma simt victimizat. 

1 2 3 4 5 (27) Pot sa fiu exagerat de responsabil mai tot timpul, dar pot fi si extrem de iresponsabil 

alteori. 

1 2 3 4 5 (28) Cand stresul este mare, simt ca nu pot controla imprejurarile in care ma aflu sau 

prorpia-mi viata si atunci ma simt confuz si furios pe mine. 

1 2 3 4 5 (29) Cheltuiesc o groaza de timp si energie reparand consecintele negative si haosul 

provocat de gandirea mea gresita si de actiunile savarsite sub imperiul impulsului, pentru care sunt 

raspunzator. 

1 2 3 4 5 (30) Nu ecunosc faptul ca problemele mele curente isi au originea in viata mea trecuta. 

Nu recunosc ca am inchis in mine sentimente din trecut care imi impedimenteaza viata mea 

curenta. 

 

În funcţie de rezultatele obţinute, se urmăreşte formarea unei imagini de sine pozitive, urmărind 

paşii: 

- Nu eşti singura care treci prin momente grele. Ceilalţi nu sunt chiar aşa de perfecţi sau lipsiţi de 

griji cum îi vezi tu. 

- O problemă nu este înlăturată dacă este ignorată sau dacă este lăsată să te copleşească 

- Dincolo de defectele pe care le ai, există foarte multe şi valoroase calităţi pe care trebuie să le 

cunoşti şi sp le valorifici, astfel încât să compensezi ceea ce nu-ţi place la tine 

- A fi bun prieten înseamnă a câştiga prieteni adevăraţi. Un prieten te place pentru ceea ce eşti 

- A spune „nu pot” înseamnă a limita, a pune bariere propriilor aspiraţii, dorinţe, posibilităţi. 

- Nici o greşeală sau vreu eşec nu pot fi considerate adevărate dezastre dacă se pot trage unele 

învăţămnte folositoare în activitatea ulterioară. 
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ŞEDINŢA NR. 6 (Durata: 35 minute) 

 Obiectiv: formarea unor deprinderi eficiente de studiu, în vederea îmbunătăţirii situaţiei la 

învăţătură 

 Intervenţia propriu-zisă:  

Fişă de activitate: Cum putem învăţa eficient? 

1. Obişnuiesc să studiez: 

a. dimineaţa                                          c) seara târziu/noaptea 

b) după-amiaza până spre seara      d) de obicei nu am ore anume. 

2.Când mă apuc de teme mă simt: 

a. frustrat, enervat, dar reuşesc să le termin; 

b. optimist că le voi termina; 

c. resemnat, este ceva ce trebuie făcut; 

d. de obicei nu le fac. 

3. Mai întâi învăţ: 

a) la materiile mai dificile                        b) la materiile uşoare: 

c) alternez materiile (uşoare/grele) 

4. Studiez: 

a) în camera mea, la masă; 

b) în pat pentru ncă mă simt mai bine; 

c)unde apuc (în sufragerie, bucătărie etc.) 

5. De cele mai multe ori sunt: 

a) foarte obosit, deoarece materiile sunt grele; 

b) plictisit; 

c) plin de energie şi optimism 

d) dezinteresat, indiferent; 

6. Pe biroul meu este ordine: 

a) întotdeauna                                        c) reareori 

b) deseori                                               d) niciodată 

7. Dacă întâlnesc cuvinte pe care nu le înţeleg şi nu am pe cine întreba, caut în dicţionar: 

a) de cele mai multe ori         b) rareori            c) niciodată 

8. Când învăţ, fac pauză între materiile pe care le studiez: 

a) 5-10 minute                                         c) nu fac pauze 

b) jumătate de oră sau mai mult 
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9. Seara, înainte de culcare, repet chestiunile cele mai importante din lecţiile studiate pentru 

a doua zi: 

a) întotdeauna                                        c) uneori 

b) deseori                                               d) niciodată 

10. Am un program stabil de masă şi somn:  

a) da                                                       b) nu 

11. Când mă simt obosit îmi fac o cafea: 

a) da                      b) nu                         c) rareori 

12. Ca să mă pot concentra mai bine când învăţ, fumez: 

a) niciodată          b) rareori               c) deseori 

13. Noaptea dorm: 

a) 5-6 ore          b) 7-8 ore        c) 8-9 ore       d) cât să mă trezesc odihnit 

14. Obţinerea unor rezultate inferioare aşteptărilor mele şi efortulu depus: 

a) mă descurajează mult, mă fac să sufăr; 

b) mă stimulează să merg mai departe; 

c) îmi sunt indiferente, nu le iau în seamă. 

15. Mă plimb în aer liber: 

a) zlnic ½-1 oră                           c) doar la sfârşit de săptămână 

b) la 2-3 zile                                 d) niciodată 

16. Când învăţ o lecţie: 

a) pun accent pe ideile principale; 

b) învăţ totul, cuvânt cu cuvânt, pentru o mai mare siguranţă; 

c) nu mi-am format încă un stil de învăţare. 

17. Înainte să mă apuc să învăţ, îmi fac un plan de învăţare pe care-l respect: 

a) de cele mai multe ori        b) rareori               c) niciodată 

18. Seara adorm: 

a) Repede, pentru că mp gândesc la ceva plăcut; 

b) greu, deoarece mă gândesc la problemele de a doua zi (şcoală, etc.) 

c) greu, pentru că mp preocupă alte probleme; 

d) greu, deoarece seara citesc romane cu subiecte palpitante, vizionez filme de groază etc. 

19. Când învăţ îmi place: 

a) să ascult muzică                          b) să fie linişte totală în jurul meu 

c) învăţ oricum, numa să vreau. 

Interpretarea rezultatelor: punctaj 

1. a4, b4, c1, d1                         11. a1, b4, c3 
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2. a1, b4, c2                               12. a4, b2, c1 

3. a2, b1, c4                               13. a1, b2, c4, d3 

4. a4, b1, c1                               14. a1, b4 

5. a2, c4                                     15. a4, b3, c2, d1 

6. a4, b3, c2, d1                         16. a4, b1 

7. a4, b1                                     17. a4, b2 

8. a4, b1, c1                               18. a4, b3, c1 

9. a4, b3, c2, d1                         19. a1, b4, c2 

10. a4 

76-55 puncte – ai obişnuinţe bune în ceea ce priveşte modul în care îţi desfăşori activitatea de 

învăţare 

53-36 puncte – trebuie să-ţi îmbunătăţeşti stilul în privinţa organizării locului şi stilului de muncă 

şi a modulu de viaţă 

35-19 puncte – nu ai o obişnuinţă corectă în privinţa modului în care îţi organizezi activitatea; 

dacă nu-ţi schmbi stilul, rişti să ai elecuri. 

 

 

ŞEDINŢA NR. 7 (Durata: 30 minute) 

 Obiectiv: realizarea unui plan de acţiune, având ca principal scop reînceperea frecventării 

cursurilor. 

 Intervenţia propriu-zisă 

Realizarea, împreună cu consilierul, a unui plan concret de acţiune, pentru următoarele trei 

săptămâni, care va fi pus în practică cu implicarea directă a psihologului. 

 Deziderate: 

- să nu mai lipsească nemotivat timp de trei săptămâni; 

- să realizeze conspectele şi schemele lecţiilor la obiectele mai dificile pentru ea; 

- să-i povestească zilnic mamei cum a fost la şcoală. 

 Modalitate de evaluare: Fişă de evaluare 

Răspundeţi sincer la următoarele întrebări: 

- Care este principala problemă pentru care aţi acceptat să veniţi la consiliere? 

- Cât de mult v-a ajutat procesul de consiliere s-o rezolvaţi? 

- Aţi mai veni şi altă dată la consiliere pentru ajutor? 

- Care este primul gând care vă vine în minte cu privire la viitorul dumneavoastră? 
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CONSILIERE DE GRUP 

 Absenteismul şcolar 

OBIECTIVUL CONSILIERII: prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar din cadrul 

învăţământului obligatoriu 

GRUP ŢINTĂ: elevii claselor V-VIII , maxim 10-12 elevi; 

SELEŢIA GRUPULUI ŢINTĂ: se vor selecta acei elevi care au peste 20 de absenţe. 

 

DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI 

ŞEDINŢA NR 1 (50’) 

Obiective 

 Asigurarea cunoaşterii şi intercunoaşterii membrilor grupului; 

 Asigurarea coeziunii grupului 

Desfăşurarea şedinţei 

Trenul numelor 

Toţi participanţii stau într-un cerc. Un copil este „locomotiva”, simulând sunete şi mişcările 

respective merge în cerc până se opreşte în faţa unui copil şi dacă îi cunoaşte numele, îl pronunţă 

tare. Apoi se întoarce cu spatele spre copil şi îl prinde de mâini, ca un nou vagon. Pornind 

împreună, se deplasează în cerc şpână la un alt copil. Tot „trenul” strigă numele copilului ce se 

integrează şi îşi continuă drumul. Jocul se termină odată cu epuizarea numărului de copii 

participanţi. 

Regulile noastre 

Cu ajutorul exerciţiului de brainstorming se vor stabili regulile grupului ce vor fi respectate în 

cadrul şedinţelor de consiliere precum şi modalităţile de sancţiune pentru cei care încalcă regulile 

Ai înţeles desenul? 

Fiecare participant va avea o foaie de hârtie şi o cariocă. Ei trebuie să separe în două foile printr-o 

linie perpendiculară şi să scrie în partea de sus a fiecărei jumătăţi: „Acesta sunt eu!” şi „Acesta 

este viitorul meu!”. Participanţii vor tăia fotografii, cuvinte , desene, fraze din reviste şi ziare 

despre ei şi despre viitorul lor. Pentru partea cu denumirea „Acesta sunt eu!”, exemplele pot să 

includă trăsături fizice, părţi ale corpului, haine, hobby, succese, trăsături de personalitate, etc. 

Toate acestea trebuie să fie lipite într-un singur loc, formând un colaj. Participanţii trebuie să 

prezinte colajele lor grupului. La sfârşit toate colajele vor fi lipite pentru a forma un colaj al 

grupului şi se va ăncerca să se găsească un titlu. 
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ŞEDINŢA NR 2 

Obiective 

 asigurarea cunoaşterii şi intercunoaşterii; 

 închegarea şi întărirea relaţiilor din interiorul grupului 

Desfăşurarea şedinţei 

Mingea fierbinte 

Participanţii stau în cerc. Jocul trebuie să se realizeze cât mai repede posibil. Mingea e foarte 

„fierbinte” şi „frige”. Persoana care prinde mingea trebuie să spună „Ma numesc....., imi place 

......... şi îmi doresc.........”. toate acestea trebuie spuse cât mai repee posibil pentru a nu se frige. 

Imediat ce s-a făcut prezentarea, mingea e aruncată mai departe. Jocul continuă până când toate 

persoanele se vor prezenta. 

Turnul de control 

Se formează perechi şi se nominalizează cine este „avion” şi cine este „turnul de control”. Se face 

o pistă cu două rânduri de scune şi obstacole pe traseul de aterizare. „Avionul” are ochii legaţi şi 

„turnul de control” trebuie să-l dirijeze verbal evitând obstacolele pentru o aterizare favorabilă. 

După aceasta rolurile schimbă, modificându-se şi situaţia pe pista de aterizare.  

La sfârşit se discută cum s-au simţit, în care din situaţii s-au simţit mai bine, etc 

Dans şi mişcare 

Descriere: Copiii sunt aşezaţi în perechi A-B, cu palmele lipite faţă în faţă. Pe muzică, cu 

ritm gradat, de la lent la rapid, A trebuie să impună mişcări lui B şi invers. Se verbalizează cele 

simţite în timpul exerciţiului – „Conduc sau mă las condus ?” 

 

ŞEDINŢA NR 3 

Obiective 

Cunoaşterea resurselor personale 

Desfăşurarea şedinţei 

Astăzi mă simt 

Fiecare va primi un disc colorat pe care trebuie să deseneze expresia cea mai potrivită pentru faţa 

lui care să exprime starea emoţională pe care o are în momentul respectiv. 

Faţa umană 

Fiecare va completa fişa „Faţa umană” pe care o va prezenta apoi grupului. Fiecare participant 

poate să răspundă la întrebările celorlalţi participanţi. 

Cine sunt  eu? 

Fiecare participant va completa fişa „Cine sunt eu?”. Fişele vor fi apoi citite de consilier, membrii 

grupului ghicind a cui este fişa respectivă. 
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CINE SUNT EU? 

Oamenii de care îmi pasă cel mai mult  unt.............................................................................. 

Mă simt mândru de mine pentru că........................................................................................... 

Oamenii pe care îi admir cel mai mult sunt.............................................................................. 

Îmi place mult să........................................................................................................................ 

Îmi doresc să.............................................................................................................................. 

Unul dintre cele mai bune lucruri făcute de mine este.............................................................. 

Mi-ar place să devin................................................................................................................... 

Îmi propun să ............................................................................................................................ 

Prefer să...................................................... decât să................................................................. 

Ştiu că pot să............................................................................................................................ 

 

 

 

ŞEDINŢA NR 4 

Obiective 

Identificarea consecinţelor unui comportament şi identificarea unor modalităţi alternative 

Desfăşurarea şedinţei 

Ghici ce s-a schimbat la mine? 

O persoană voluntar se asează în faţa grupului. Acesta o priveşte cu atenţie după care persoana 

respectivă iese din sală şi schimbă la ea trei lucruri. După ce intră în sală participanţii trebuie să 

identifice ce s-a schimbat la protagonist. Se repetă jocul de cateva ori. 

Ce se v-a întâmpla cu mine? 

Se stabileşte sensul cuvântului consecinţă ca fiind rezultatul acţiunii unei persoane. Grupul este 

apoi împărţit în 3-4 grupuleţe şi fiecare echipă va primi o fişă în care sunt prezentate diferite 

situaţii. Vor avea ca sarcină să identifice consecinţele pentru fiecare situaţie prezentată precum şi 

să sugereze câteva alternative. 

Discuţii: 

A fost greu să descoperiţi consecinţele situaţiilor prezentate? Dar situaţiile alternative? 

Gravitatea consecinţelor diferă de la caz la caz sau nu? 

Consecinţele identificate sunt pozitive sau negative? 

Când vă aflaţi într-o situaţie anume, vă gândiţi şi la consecinţe? 

Cum pute-i aplica ceea ce am discutat astăzi despre consecinţe la viaţa voastră? 
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FIŞA 

CE SE VA ÎNTÂMPLA CU MINE? 

Citiţi următoarele situaţii şi decideţi care ar putea fi consecinţele: 

1. Aveţi de realizat un proiect foarte important pentru şcoală, însă, în loc să vă apucaţi de treabă, 

vă uitaţi toată ziua la televizor 

Consecinte: 

 

2. Unul dintre prietenii voştri organizează o petrecere la care părinţii vă lasă să mergeţi, cu 

condiţia ca părinţii prietenului să fie acasă. Spuneţi că vor fi acasă însă mai târziu aflaţi că, de fapt, 

vor fi plecaţi.  

Consecinţe: 

3. Prietenii voştri chiulesc de la ore pentru a se duce să fure nişte mărunţişuri de la un magazin şi 

vă cheamă şi pe voi.  

Consecinţe: 

 

4. Aveţi o lucrare foarte grea şi consideraţi că nu veţi reuşi să luaţi o notă mare dacă nu aruncaţi o 

privire pe furiş în caiet, atunci când profesorul nu se uită. 

Consecinţe: 

 

ŞEDINŢA NR 5 

Obiective 

Formarea unor tehnici de rezolvare pozitivă a conflictelor 

Desfăşurarea şedinţei 

Dansul în perechi 

Toţi participanţii se împart în perechi şi se lipesc spate în spate. Pe un fond muzical perechile se 

mişcă prin sală uniţi. Când se opreşte muzica , fiecare caută un nou partener. Perechile nu trebuie 

să se repete. 

Rezolvă! 

Participanţii sunt aşezaţi în cerc şi se stimulează discutarea unor probleme tipice cu care se 

confruntă ei în relaţiile lor interpersonale. Se trec aceste probleme pe un flipchart. Participanţii 

sunt apoi împărţiţi în grupuri de câte trei şi primesc câte un cartonaş. Fiecare grup va completa 

cartonaşul cu o problemă la care, în urma discuţiilor, va trebui să ofere o soluţie pozitivă la situaţia 

problematică. Această soluţie poate fi interpretată şi pe roluri. 
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Discuţii: 

Ce fel de lucruri cauzează de obicei  probleme în relaţii? 

Care ar fi modalităţile de a rezolva unele probleme apărute? 

Există probleme cu care vă confruntaţi în mod frecvent? 

Ce am putea face pentru a reduce numărul problemelor pe care le avem? 

 

ŞEDINŢA NR 6 

Obiective 

Conştientizarea faptului că nu suntem neapărat ceea ce spun ceilalţi că suntem (diferenţiere 

etichetare şi propria persoană) 

Desfăşurarea şedinţei 

 

Ghici ce este? 

Într-o cutie de carton sunt introduse 6 obiecte diferite (penar, burete, hartie, etc). Consilierul sau 

un participant descrie fiecare obiect iar ceilalţi participanţi trebuie să încerce să ghicească ce se 

descrie. 

Se iniţiază o discuţie legată de dificultatea numirii cu acurateţe a unor obiecte nevăzute de 

procesul formării unei opinii despre o altă persoană pe baza doar a ceea ce se spune sau se face: 

De ce a fost difcil să denumiţi obiectele din cutie? 

Dacă cineva a numit greşit un obiect înseamnă că persoana respectivă era proastă? Înseamnă că 

descrierea nu era bună? A schimbat descrierea incorectă a obiectului ceea ce este obiectul în 

realitate? 

Dacă cineva greşeşte în a aprecia cine eşti tu ca persoană, se schimbă cu ceva ceea ce eşti tu de 

fapt? 

Suntem noi ceea ce cred ceilalţi că am fi? 

Putem schimba presupunerile greşite? 

s-a înşelat cineva în ceea ce priveşte opinia sa despre tine? 

Cum te simţi când cineva face presupuneri greşite despre tine? Ce poţi face în această situaţie? 

Pentru a-i ajuta, participanţii vor alcătui propoziţii care să spună celorlalţi câte ceva despre ei: „EU 

SUNT.....” 
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ŞEDINŢA NR 7 

Obiective 

Conştientizarea  sentimentelor din diferite situaţii 

Schimbarea limbajului de tipul „Nu pot schimba ceea ce simt” într-unul de tipul „Pot schimba 

ceea ce simt” 

Desfăşurarea şedinţei 

Pot, nu pot! 

Participanţii sunt împărţiţi în perechi şi fiecare primeşte o fişă de lucru. Partenerii trebuie să se 

identifice ca fiind A sau B. A îi va citi lui B o situaţie la care acesta va răspunde „Nu pot!”; după 

care B îi va citi lui A o situaţie la care A va răspunde „Nu pot !”. Se continuă astfel până când se 

epuizează toate situaţiile de pe fişă. 

Discuţii: 

Ce  efect a avut asupra voastră faptul că partenerul a răspuns în continuu „Nu pot!”? 

Ce alte variante de răspuns aţi fi putut oferi? 

Atunci când cineva spune „nu pot”, credeţi acea persoană? 

Spuneţi des „nu pot”, când, de fapt, puteţi?etc 

 

 

FIŞA 

POT, NU POT 

1. Nu mai plânge! 

2. Nu mai fi aşa enervant! 

3. Nu mai absenta! 

4. Nu te mai învinovăţii atât! 

5. Nu mai fi trist! 

6. Încetează să-i mai acuzi pe alţii pentru problemele tale! 

7. Încetează să mai râzi fără motiv! 
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ŞEDINŢA NR 8 

Obiective 

Fixarea achiziţiilor comportamentale anterior achiziţionate 

Desfăşurarea şedinţei 

Furtuna  

Participanţii formează un cerc. Consilierul se plasează în centrul cercului devenind dirijorul 

orchestrei. Fiecare copil va imita ceea ce îi indică dirijorul când se va afla în faţa lui, fără a se uita 

sau a se lua după ceea ce fac alţii. Astfel, dirijorul privind la o persoană, freacă palmele. Aceasta 

repetă mişcarea. Apoi se apropie de fiecare în cerc şi repetă mişcarea. Revine la primul, 

indicându-i să-şi lovească degetul mijlociu de cel mare. Mişcarea este repetată de întreg crecul pe 

măsura avansării. Apoi, dirijorul indică persoanelor să facă bătăi cu palmele pe picioare şi, în 

acelaşi timp, să bată din picioare. 

Palma sincerităţii 

Fiecare participant îşi va desena şi decupa o palma. Pe fiecare deget în parte, participanţii vor 

scrie: o calitate, un defect, o dorinţă, o informaţie falsă despre sine, ce a reuşit să schimbe la 

propria persoană. Se prezintă palmele grupului şi se pot pune întrebări. 

Colajul grupului 

Toţi participanţii vor realiza un colaj care să ilustreze grupul şi munca desfăşurată pe parcursul 

şedinţelor.  

 

INDICATORI DE EVALUARE 

Se va realiza prin: 

 monitorizarea comportamentului elevilor la grup şi la clasă (gradul de participare, 

implicare, colaborare); 

 numărul absenţelor; 

 aprecieri din partea cadrelor didactice şi a părinţilor privind comportamentul copiilor. 
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CONSILIERE DE GRUP 

Abandonul şcolar 

OBIECTIVUL CONSILIERII: prevenirea şi combaterea abandonului şcolar din cadrul 

învăţământului obligatoriu 

GRUP ŢINTĂ: elevii claselor V-VIII , maxim 10-12 elevi; 

SELEŢIA GRUPULUI ŢINTĂ: se vor selecta acei elevi care au un număr mare de absenţe (30- 

40) aflaţi în situaţia de a fi exmatriculaţi precum şi cei care absentează foarte mult la un singur 

obiect; elevi care au repetat clasa sau care au mai multe corigenţe; elevii care sunt marginalizaţi şi 

excluşi de colectivul de elevi; 

 

DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI 

 

ŞEDINŢA NR 1 (50’) 

Obiective 

 Asigurarea cunoaşterii şi intercunoaşterii membrilor grupului; 

 Asigurarea coeziunii grupului 

Desfăşurarea şedinţei  

Salutul 

Elevii se vor plimba prin sala de consiliere şi în momentul în care se întâlnesc trebuie să se salute 

în variate moduri (verbal, non-verbal) 

Exerciţiul numelui 

Fiecare membru al grupului va scrie pe o hartie colorată prenumele său şi o calitate a sa care 

începe cu iniţiala numelui său. Apoi fiecare se prezintă grupului cu numele şi calitatea respectivă. 

Regulile noastre 

Cu ajutorul exerciţiului de brainstorming se vor stabili regulile grupului ce vor fi respectate în 

cadrul şedinţelor de consiliere precum şi modalităţile de sancţiune pentru cei care încalcă regulile 

Desenul grupului  

Membrii grupului vor avea ca sarcină să deseneze împreună un desen cu temă la alegere. Se va 

observa modul în care se stabileşte tema desenului şi cum sunt distribuite sarcinile. La final li se 

solicită şi un titlu pentru tabloul realizat. 
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ŞEDINŢA NR 2 

Obiective  

 asigurarea cunoaşterii şi intercunoaşterii; 

 închegarea şi întărirea relaţiilor grupului 

Desfăşurarea şedinţei 

Poţi să faci ca mine? 

Pe rând, fiecare membru al grupului va propune o mişcare pe care ceilalţi membri ai grupului 

trebuie să o realizeze. Astfel se crează o atmosferă plăcută şi participanţii vor vedea că ceea ce 

propun ei este ascultat şi realizat de către ceilalţi. 

Ce-mi place la tine! 

Copiii sunt aşezaţi în cerc şi fiecare va arunca o minge la un membru al grupului şi va trebui să-i 

spună numele şi ce-i place la el. Se realizează jocul până când se observă că au fost reţinute toate 

numele participanţilor. 

Drumul încrederii 

Se împarte grupul în perechi. 

Varianta 1 

Cei din pereche se vor ţine de mână. Unul dintre ei va ţine ochii închişi în timp ce celălat va trebui 

să-l conducă prin cameră având grijă să nu-l accidenteze. După un timp se schimbă rolurile. 

Varianta 2 

Fiecare pereche îşi va stabili un sunet prin care să se distingă de celelalte grupuri. Unul dintre ei va 

ţine ochii închişi şi va trebui să se orienteze prin cameră în funcţie de sunetul emis de partenerul 

său. În momentul în care nu mai aude sunetul trebuie să se oprească. După un timp se schimbă 

rolurile. 

 

După fiecare şedinţă se poartă o discuţie cu toţi participanţii grupului: 

 Cum te simţeai când l-ai condus pe cel cu care ai făcut pereche? 

 Cum ţi se părea că se simte în acele momete partenerul tău? 

 Cum te-ai simţit când ai fost cu ochii închişi? 

 Cum crezi că s-a simţit partenerul pău? 

 În care dintre situaţii te-ai simţit mai bine? 

În care dintre situaţii (condus de mână sau cu ajutorul sunetului)te-ai simţit mai bine, mai în 

siguranţă?etc 
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ŞEDINŢA NR 3 

Obiective 

 Favorizarea cunoaşterii şi autocunoaşterii elevilor; 

 Conştientizarea propriului mod de a reacţiona în faţa obstacolelor. 

Desfăşurarea şedinţei 

Reclama mea publicitară 

Membrii grupului vor avea la dispoziţie culori, carioci, acuarele, fire, hartii, etc. Folosind orice tip 

de material doresc, prin desen, modelaj, colaj, ect, trebuie să realizeze un material care să 

reprezinte reclama pentru propria lor persoană. Prin ceea ce vor obţine să reprezinte reclama 

persoanei lor. Se va face o expoziţie cu lucrările obţinute. 

„Zidul” 

Varianta 1 

Un copil se oferă voluntar pentru a fi cel care stă în centrul cercului. Ceilalţi membri ai grupului 

alcătuiesc un cerc, ţinându-se strâns de mâini. Cel din centrul cercului va trebui să încerce să iasă 

din cerc. 

Varianta 2  

Copilul care se oferă voluntar va sta în afara cercului şi va încerca să pătrundă în interiorul 

cercului. 

 

Toţi membrii grupului vor fi cel care nu va face parte din cerc. Consilierul îl va ajuta pe copilul 

care se confruntă cu obstacolul să-şi conştientizeze propriile sentimente, trăiri, gânduri. Se poate 

observa astfel care este modul de reacţie al copilului în confruntarea cu diferite obstacole. Copii au 

prilejul să observe dacă acţiunile sale sunt eficace sau nu. Deasemenea poate adopta noi atitudini 

şi conduite într-un context în care teama de risc nu poate fi invocată. Membrii grupului oferă 

sprijin şi suport pentru a reuşi în demersul său.  
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ŞEDINŢA NR 4 

Obiective 

Realizarea diferenţei dintre strategiile de rezolvare de probleme sau luare de decizi de abordare 

sau de evitare 

Desfăşurarea şedinţei 

 „Abordează sau evită” 

Doi copii vor interpreta, pe roluri, următoarele reacţii la o situaţie problematică tipică: 

Un elev primeşte o notă mică la o lucrare, îşi ascunde lucrarea în camera lui şi apoi pleacă la joacă 

cu prietenii, fără să le spună părinţilor de nota luată. 

Un elev primeşte o notă mică la o lucrare şi o arată părinţilor spunând: „Cred că vom discuta 

despre asta, nu?” 

 

După fiecare interpretare de roluri, se vor purta discuţii pe baza modului diferit de reacţie al celor 

doi copii. 

De ce au reacţionat elevii în mod diferit? 

A fost o modalitate mai bună decât cealaltă? Care? De ce? 

Ai evitat vreodată o problemă? Cum te-ai simţit din cauza acestui fapt? 

Ai abordat vreodată o prolemă? Cum te-ai simţit? 

Eviţi o problemă în momentul de faţă? Cum o poţi aborda ca să o rezolvi? 

 

Se explică conceptele de evitare şi abordare care pot fi două reacţii diferite posibile la o aceeaşi 

situaţie. Abordarea unei probleme înseamnă să te confrunţi cu ea, să discuţi despre ea, admiţând că 

este o problemă. Evitarea unei probleme înseamnă să încerci să negi existenţa ei, să minţi, să dai 

vina pe altcineva. 

Evitarea este o tehnică eficientă de rezolvare a problemelor? De ce? 

Care sunt câteva comportamente de evitare utilizate adesea de copii?prin ce sunt aceste 

comportamente dăunătoare? 

Ce comportamente de abordare se pot utiliza în locul lor? 
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ŞEDINŢA NR 5 

Obiective 

Conştientizarea relaţiei dintre acceptarea de sine şi comportament; 

Evidenţierea procesului de etichetare şi a modului de reacţie în funcţie de etichetele puse. 

Desfăşurarea şedinţei 

Nu sunt cum crezi! 

Pe cartonaşe se scriu următoarele fraze: copil rău, chiulangiu, mereu are probleme, isteţ, nu 

greşete niciodată, foarte prietenos, etc. Grupul este împărţit în două echipe. Li se spun că este un 

joc despre modul în care îi etichetăm, poreclim pe oameni în funşţie de modul în care ne 

comportăm şi în care ne simţim. Se lipeşte cu bandă adezivă câte un cartonaş pe spatele fiecărui 

membru al primei echipe. Fiecare membru in prima echipă va avea o pereche în a doua echipă. Cei 

din echipa nr. 2 vor încerca să le comunice partenerilor ce scrie pe cartonaşe prin cuvinte sau 

gesturi (fără să folosească cuvinte). Mambri echipei 1 trebuie să ghicească ce scrie pe cartonaşele 

de pe spatele lor. Rolurile se inversează.  

Se poartă discuţii: 

Ai reuşit să ghiceşti ce scria pe cartonaşul tău? Cum ai reuşit? După ce ţi-ai dat seama? 

Cum ai reacţionat la modul în care se comporta partenerul tău cu tine? Cum te simţeai? 

Acum ai atribuită vreo etichetă în realitate?  

Cum crezi că s-a ajuns să ţi se pună această etichetă? 

Cum te face să te simţi faptul că ţi s-a pus o etichetă? 

Crezi că ceilalţi au tendinţa să te trateze conform etichetei care ţi s-a pus? 

Dacă ai putea să schimbi această etichetă, cum ţi-ar plăcea să se schimbe? 

 

ŞEDINŢA NR 6 

Obiective 

Evidenţierea resurselor interioare ale participanţilor 

Sublinierea faptului că ei pot rezolva problemele în mod eficient 

Desfăşurarea şedinţei 

Puterea mea 

Se împarte grupul în patru grupe. Fiecare grup va primi o fişa de lucru la care va trebui să citescă 

fiecare situaţie şi să găsească cât mai multe soluţii acceptabile pentru fiecare problemă. Se va 

evidenţia faptul că fiecare problemă are cel puţin o soluţie acceptabilă şi că fiecare dintre noi 

deţine resurse pentru a rezolva aceste probleme. 

După ce au terminat de completat fişa se va discuta despre soluţiile găsite, modul în care au ajuns 

la ele, cât de aplicabile sunt, etc. 



Program de prevenire a absenteismului şi abandonului in mediul scolar                                        

 AN SCOLAR 2011-2012 

 45 

 

FIŞĂ      

 

PUTEREA MEA 

 

1. Un coleg te clasă te îndeamnă să fugiţi de la ore. 

SOLUŢII____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Cineva râde de felul în care te-ai îmbrăcat. 

SOLUŢII____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Afli că prietenul tău te-a minţit. 

SOLUŢII____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. Până mâine trebuie să termini o lucrare şi eşti îngrijorat pentru că nu ştii cum să o faci. 

SOLUŢII_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

ŞEDINŢA NR 7 

Obiective 

Conştientizarea consecinţelor pe termen lung şi pe termen scurt ale comportamentelor 

Desfăşurarea şedinţei 

După ce se explică şi se discută termenul de consecinţă, subliniindu-se faptul că situaţiile au 

consecinţe şi pe termen scurt şi pe termen lung (se pot da exemple) se citeşte povestea de mai jos: 

 

Ce se poate întâmpla? 

Marian se duce la prietenul lui Lucian, în pauză, şi îl invită la un meci de fotbal. Pentru asta 

Lucian trebuia să plece de la ultima oră de curs dar pentru că îi plăcea fotbalul şi abia aştepta să 

joace, pleacă. Când cei doi s-au întâlnit pe terenuld e fotbal, Marian îi spune că de fapt meciul 

are loc în altă parte unde se vor mai întâlni cu nişte prieteni de-ai lui. Lucian nu ar fi vrut să 

meargă în alt loc pentru că ar fi ntârziat prea mult acasă şi nu ar fi vrut să o supere pe mama lui 

dar până la urmă acceptă. Când au ajuns acolo erau foarte mulţi băieţi mai mari care consumau 

alcool. Marian s-a integrat foarte rapid în grup şi li s-a alăturat prietenilor lui. Lucian ar fi vrut 

să plece acasă dar ca să nu râde ceilalţi de el a început şi el să bea.  
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La un moment dat trece pe acolo tatăl lui Marian care îi vede şi îi ia pe cei doi prieteni de acolo. 

L-a întrebat pe Marian ce căuta acolo şi i-a mai spus că nu va mai avea încredere în el. 

Deasemenea a spus că va trebui să vorbească şi cu mama lui Lucian despre ce se întâmplase. 

 

Copii vor avea ca sarcină să facă o listă cu consecinţele pe termen lung şi una cu cele pe termen 

scurt. Se vor discuta consecinţele identificate, cum se leagă cele două tipuri de consecinţe între 

ele, când ar fi bine să ne gândim la conseinţele unui comportament. Li se va cere să identifice 

câteva fapte din viaţa lor şi e consecinţe pe termen scurt şi pe termen lung pot avea aceste fapte; ce 

se poate face pentru a te gândi la consecinţe inainte de a face o acţiune. 

 

ŞEDINŢA NR 8 

Obiective 

fixarea şi amplificarea calităţii achiziţiilor comportamentele anterior dobândite; 

Desfăşurarea şedinţei 

Cutia magică 

Copiii au posibilitatea de a lua dintr-o cutie magică orice calitate pe care şi-o doresc şi de care 

cred că au nevoie. Tot cutia magică este dispusă să primească trăsături pe care copiii consideră că 

le au şi de care vor să scape. În final, fiecare participant spune ce simte şi cum gândeşte o persoană 

care a primit tot ceea ce şi-a dorit şi a aruncat tot ceea ce era rău sau de prisos. 

Afişul grupului 

Având la dispoziţie diferite materiale vor trebuie să realizeze un afiş al grupului care să ilustreze 

atăt calităţile şi munca fiecărui participant în parte cât şi calităţile şi munca grupului ca întreg. 

INDICATORI DE EVALUARE 

Se va realiza prin: 

 monitorizarea comportamentului elevilor la grup şi la clasă (gradul de participare, 

implicare, colaborare) 

 aprecieri din partea cadrelor didactice şi a părinţilor privind comportamentul copiilor 
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ACTIVITATI CU ELEVII - dirigentie 

ACTIVITATEA NR.1 

STIU SA REZIST PRESIUNII GRUPULUI? 

OBIECTIVE:  

Dupa realizarea acestei lectii elevii vor fi capabili sa: 

 Isi expuna intr-un mod deschis si ferm propriul punct de vedere fără a se teme de reactia 

grupului 

CONCEPTE CHEIE: 

 Presiunie grupului 

 Comunicare verbala 

INFORMATII PRELIMINARE 

Presiunea grupului are in vedere persoanele de aceeasi varsta care exercita influente asupra 

convingerilor, atitudinilor si comportamentelor altor persoane. 

 Copilaria si adolescenta sunt susceptibile la presiunea grupului. 

Exista presiune: pozitiva si negativa  

Presiune pozitiva 

• Participarea la activitati scolare si extrascolare  

• Realizarea  scopurile personale (sa mearga la aceeasi facultate) 

• Adoptarea unui stil de viata sanatos( sa nu consume droguri, alcool, sa aiba o alimentatie 

rationala)  

Presiune negativa 

• Consumul de bauturi alcoolice sau alte droguri  

• Sa absenteze de la scoala  

• Sa nu-si asculte parintii  

• Distrugerea proprietatilor altora( acte de vandalism) 

 

MATERIALE NECESARE: 

 foii de flipchart, 

 markere,  

 post-it-uri, 

 

ACTIVITATE 

× Conversaţie introductivă pentru acomodare 

× La această vârstă, a voastră, aveţi curajul să vă exprimaţi dorinţele, punctul de 

vedere? 

× Dacă părinţii vă cer să faceţi ceva, acceptaţi sau nu? Aveţi curajul să ziceţi ,,nu” 

dacă nu sunteţi de acord? Argumentaţi. 

× Elevii vor fi îndreptaţi spre o conversaţie care să elucideze aceste probleme. 

× Ce înţelegeţi prin lupta între generaţii? (cauze, soluţii) 

× Spuneţi ,,nu” părinţilor? De ce? În ce situaţii? 

× Elevii vor da exemple, situaţii concrete care vor fi supuse dezbaterii colective.  

× Cunoaşteţi situaţii în care tinerii spun părinţilor ,,nu” doar pentru a-şi marca 

personalitatea? 

× Dacă spunem ,,nu” familiei /părinţilor, spunem ,,da” prietenilor întotdeauna? 

× Vi s-a întâmplat să spuneţi ,,nu” prietenilor? Dar să gândiţi ,,nu” şi să spuneţi 

,,Da”? În ce situaţii? dezbateri pe aceste probleme. 
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× Unde te simţi mai bine?  În familie sau cu grupul de prieteni? 

× Elevii vor exprima opiniile lor şi vor argumenta. 

× Prezentarea opiniei psihanalistului francez Gerard Severin  

Când ajungi să nu-ţi mai consideri familia ca unic punct de referinţă, ,,gaşca” ia o importanţă 

enormă. 

Elevii participă la comentarii.  

× A spune ,,nu” grupului de prieteni, a nu te conforma regulilor acestuia, înseamnă să-ţi 

asumi nişte ,,riscuri” enorme- cele de a fi exclus: te găseşti în situaţia de a fi singur, fără 

familie, fără grupul de prieteni. 

Elevii participă la comentarii. 

 

Concluzii: 

La finalul orei vor fi citite destăinuirile unei tinere de 17 ani, publicate în ianuarie 1999 de 

Revista Phosphore din Franţa: 

,,Mult timp am făcut pe amabila, am spus ,,da” tuturor: celor ce-mi cereau bani pentru 

ţigări sau pentru orice altceva; băieţilor care nu îndrăzneam să spun ,,nu”, chiar dacă nu-mi 

plăceau cu adevărat( asta de teama că nimeni nu va mai vrea să iasă cu mine)…Şi apoi, într-o zi, 

mi-am dat seama că în jurul meu erau doar nişte ,,paraziţi” care mă luau drept fraieră. Atunci m-

am simţit o nulitate, un nimeni. Şi …am explodat…De atunci spun ,,nu” atunci când gândesc acest 

lucru şi mă simt foarte bine, excelent, ca şi când aş fi scăpat de o povară ce mă copleşea.” 

Elevii sunt invitaţi să exprime păreri, reflexii, concluzii şi sunt întrebaţi dacă au trăit această 

experienţă vreodată. 

 

 

× Notati pe post-it trei modalitati prin care rezistati presiunii grupului. 
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ACTIVITATEA NR.2 

EU POT SA ZIC “NU” 

 

OBIECTIVE:  

Dupa realizarea acestei lectii elevii vor fi capabili sa: 

 Sa dobandeasca diferite metode  de prevenire a reacţiilor defensive în comunicare;  

 Sa adopte diferite strategii de a rezista la presiunii grupului 

CONCEPTE CHEIE 

INFORMATII PRELIMINARE 

 

MATERIALE NECESARE:  

 foii de flipchart,  

 markere 

 fise de lucru 

ACTIVITATE 

1. elevii se impart pe grupe şi primesc sarcina de a lista individual , cât mai multe situaţii în 

care le-a fost dificil să refuze o solicitare din partea altor persoane. De asemenea ei vor 

nota si emoţiile pe care le-au simţit in acele momente. 

2. situaţiile identificate vor fi notate de fiecare echipa pe o foaie  de flipchart.  

3. Fiecare echipa va primi o situaţie avand  sarcina de a gasi o strategie prin care sa refuze in 

mod ferm cererea altor persoanae  atunci când nu doresc să se implice într-o anumită 

activitate, situaţie. 

4. Li se înmânează elevilor fişa de lucru şi li se cere să completeze propria lor strategie cu 

recomandările de pe fişă, respectiv cum anume şi-ar putea optimiza modalitatea de a refuza 

unele cereri. In final, câte un reprezentant din fiecare grup va prezenta întregii clase 

exemplul la care au lucrat. Discuţia se poate aprofunda prin discutarea a ceea ce simt 

atunci când fac unele lucruri doar pentru a fi pe placul celorlalţi, respectiv ce gândesc 

despre ei înşişi şi ce emoţii simt atunci când pot refuza anumite cereri cu care nu sunt de 

acord. 

 

Discutii: 

 

 

 Cum te-ai simtit? 

 Ce ai invatat? 

 Ce ai aflat nou despre tine? 
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ACTIVITATEA NR.3 

STRESUL SCOLAR O CAUZA A ABSENTEISMULUI ? 

OBIECTIVE:  

Dupa realizarea acestei lectii elevii vor fi capabili sa: 

 Identifice  sursele de stres şcolar 

CONCEPTE CHEIE 

 stres scolar 

 absenteism 

INFORMATII PRELIMINARE 

stresul reprezinta o stare de încordare nervoasa sau o reactie care este declansata de un anumit 

eveniment. în limbajul uzual 

- de o stare de activare, de tonifiere a organismului, indispensabila functionarii 

sale adecvate, care are drept consecinta cresterea performantei (eustres) 

- o stare de supraîncarcare, tensionare, dezadaptare a organismului, care are o 

intensitate crescuta si care duce la scaderea performantei individulu 

MATERIALE NECESARE:  

coli A4, creioane 

 

ACTIVITATE 

  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 NR.4 

CE AM INVATAT ? 

 

CE STIAM? 

 

CE MI S-A CONFIRMAT? 

 

CE NU STIAM. 

 

EVALUARE 
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EU STIU SA FAC FATA STRESULUI 

OBIECTIVE :  

Dupa realizarea acestei lectii elevii vor fi capabili sa: 

 Conştientizeze  reacţiile lor in situatii de stres 

CONCEPTE CHEIE 

 stres scolar 

 reactii la stres 

INFORMATII PRELIMINARE 

MATERIALE NECESARE:  

coli A4, creioane 

 

ACTIVITATE:  

Se împarte clasa în grupuri de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă notează timp de 15 min. 

reacţiile avute într-o situaţie considerată stresantă (test, teză, examen etc.),după care le vor 

prezenta întregii clase. Se vor nota reacţiile fizice/ fiziologice (ex:dureri de inimă, transpiraţii 

excesive, dureri de cap ), cognitive (ce au gândit), emoţionale (ce au simţit), comportamentale 

(cum s-au comportat) .În final se vor identifica câteva modalităţi  de reevaluare a evenimentului 

considerat stresant prin prisma gândirii pozitive. 

 

Fisa de lucru 

Factorii care mă stresează 

acasă la şcoală când sunt cu colegii când sunt cu 

prietenii 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA NR.5 

ABSENTEISMUL - FACTOR AL INSUCCESULUI ŞI EŞECULUI ŞCOLAR 

CE AM INVATAT ? 

 

CE STIAM? 

 

CE MI S-A CONFIRMAT? 

 

CE NU STIAM. 

 

EVALUARE 
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OBIECTIVE :  

Dupa realizarea acestei lectii elevii vor fi capabili sa: 

CONCEPTE CHEIE 

 Insucces scolar 

 Esec scolar 

 Abandon scolar 

INFORMATII PRELIMINARE 

Insuccesul şcolar (rămânerea în urmă la învăţătură, eşec şcolar ) constă în neândeplinirea 

de către elevi a cerinţelor obligatorii din programe, fiind efectul discrepanţei dintre exigenţe, 

posibilităţi şi rezultate.  

FORME DE MANIFESTARE  

 faza premergătoare (încetinirea ritmului, apariţia lacunelor)  

 faza rămânerii în urmă la învăţătură propriu-zisă (semnalează acumularea golurilor mari în 

cunoştinţe, evitarea oricărui efort de îndeplinire individuală a sarcinilor, aversiune faţă de 

învăţătură).  

 repetenţia sau abandonul.  

 

MATERIALE NECESARE:  

coli A4, creioane 

 

ACTIVITATE:  

Individual fiecare elev va primi cate o fisa de lucru: 

1.Fişă de lucru 

Completează următoarele propoziţii după cum îţi sugerează începutul: 

Chiulul............................................................................................................... 

Când chiulesc mă simt.................................................................................. 

Numai dacă chiulesc...................................................................................... 

Aş putea să nu mai chiulesc dacă.............................................................. 

Se va realiza o dezbatere pe marginea mesajelor completate de elevi pe fise. 

 

2.Imaginează-ţi că ai o balanţă cu care poţi cântări avantajele şi dezavantajele absentării 

nemotivate de la şcoală; pune în această balanţă toate avantajele, respectiv, dezavantajele personale pe 

care le poţi identifica şi vezi unde atârnă balanţa mai greu: 

Fisa de lucru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA NR.6 

Avantaje absentarii nemotivate 
de la scoala 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………… 
 

Dezavantaje absentarii nemotivate 
de la scoala 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………… 
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EU ŞI NOTA PROASTĂ 

OBIECTIV: Dupa realizarea acestei lectii elevii vor fi capabili sa: 

 Dezvoltarea capacităţii de autoanaliza a rezultatelor; dezvoltarea capacităţii de apreciere şi 

utilizare a potenţialului propriu. 

CUVINTE CHEIE: 

MATERIALE NECESARE:  

 coli A4,  

 creioane,  

 markere,  

 post-it-uri. 

ACTIVITATEA 

Elevii se împart în patru echipe. Prima descoperă cauzele care determină obţinerea rezultatelor 

nesatisfăcătoare, a doua descoperă soluţii pentru evitarea notelor proaste, a treia improvizează o 

scenetă care să reflecte relaţiile profesor-elev, a patra desenează elevul care a primit o notă proastă 

şi exprimă prin imagini gândurile acestuia. 

Se solicită refacerea grupului şi prezentarea rezultatelor la care au ajuns echipele.  

Profesorul cere elevilor să citească mini-eseurile în care li s-a cerut să arate ce impact are nota 

proastă asupra lor. Profesorul pune problema existenţei unui program zilnic al elevului care să-i 

asigure o pregătire optimă şi o viaţă echilibrată. 
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ACTIVITATEA NR.7 

VIITORUL MEU 

OBIECTIVE: Dupa realizarea acestei lectii elevii vor fi capabili sa: 

 Creşterea motivaţiei şcolare prin stabilirea scopurilor de lungă durată 

CUVINTE CHEIE: 

 Reusita scolara 

 Succes profesional 

MATERIALE NECESARE:  

 coli A4,  

 creioane 

ACTIVITATE 

Se va realizeaza o scurtă informare despre scopuri eficiente în învăţare şi tipuri de scopuri . 

Fiecare elev va nota, timp de 10 min., câteva scopuri imediate (legate de şcoală) şi 1-2 scopuri pe 

termen lung pe care le vor prezenta apoi întregii clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUARE 
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PROIECTE EDUCAŢIONALE 

PLAN ACTIVITATE 

ABSENTEISMUL – CONSECINŢE PE TERMEN SCURT ŞI LUNG 

 

GRUP ŢINTĂ: elevilor din clasele IX-XII (se poate face în cadrul orei de dirigenţie sau ca 

activitate de grup cu reprezentanţi ai claselor ) 

 

OBIECTIVE:  

 conştientizarea consecinţelor absenteismului pe termen scurt şi pe termen lung; 

 dezvoltarea abilităţilor de a analiza diferite studii de caz şi de a oferi alternative de acţiune 

pe baza anticipării consecinţelor acşiunii respective 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 

1. Exerciţiu de prezentare : fiecare participant scrie pe o bucată de hârtie numele şi o 

calitate. Apoi se prezintă grupului spunând numele şi calitatea aleasă. 

 

2. Lucru pe grupe: fiecare grupă stabileşte consecinţe ale absenteismului pe termen scurt şi 

pe termen lung. Apoi prezintă rezultatele tuturor.

 

Pe termen scurt: 

Goluri/ lacune în cunoştinţe 

Efort ridicat în învăţarea pentru lucrare 

sau teză 

Stres ridicat  

Note scăzute 

Randament scăzut 

Note scăzute la purtare 

Suspendare 

Exmatriculare 

Repetenţie 

Corigenţe  

Pe termen lung: 

Efort ridicat în învăţarea pentru 

examene 

Eşec la examene 

Dificultăţi individuale în învăţare 

Analfabetism 

Abandon şcolar 

Părăsirea şcolii fără calificare 

Lipsa unui loc de muncă 

Loc de muncă prost plătit 

Lipsa resurselor financiare 

 

 

3. Studii de caz  - lucru pe grupe. Fiecare grupă va analiza un caz identificând consecinţele şi 

propunând soluţii pentru a nu se fi ajuns în situaţia respectivă. 

 

4. Concluzii: se va evidenţia faptul că înainte de a face o acţiune este bine să ne gândim la 

consecinţele acelei acţiuni atât pe termen scurt cât şi pe termen lung. Cu atât mai mult în cazul 

absenţelor care pot influenţa viitorul fiecăruia. 
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STUDIU DE CAZ 

 

P.L.  are 20 de ani şi caută un loc de muncă. A trimis CV-uri pentru diferite posturi dar nu 

este chemat la nici un interviu. În cele din urmă este chemat la un interviu pentru un post 

foarte bun şi bine plătit. Se prezintă la interviu foarte sigur pe el. Dar.... iniţial este o probă 

eliminatorie de limba engleză. Intră în sală, primeşte testul şi citind cerinţele işi dă seama că 

nu va reuşi să facă punctajul adecvat. În acel moment işi aduce aminte de numeroasele ore de 

engleză la care a absentat preferând să petreacă timpul acela făcând diverse alte activităţi. Din 

păcate acum ERA PREA TÂRZIU!!!    

 

STUDIU DE CAZ 

 

I.G. este elev în clasa a 12-a. În vacanţa de vară şi-a făcut noi „prieteni”, de vârstă apropiată 

de a lui, dar care au abandonat şcoala şi acum işi ocupă timpul cu diverse acţiuni, mai mult 

sau mai puţin legale. Astfel, încă de la începutul anului şcolar, I.G. a făcut foarte multe 

absenţe. El nu le-a spus părinţilor  de multele lui absenţe până când a fost anunţat că va fi 

exmatriculat. În momentul acela a realizat că nu va mai putea să dea bacalaureatul, la facultate 

nici nu mai avea curajul să se gândească şi că aşa şi-a irosit un an din viaţă pentru....  

 

 

STUDIU DE CAZ 

 

F.L. este elev în clasa a XI-a. Deşi vrea să urmeze o facultate de studii economice nu 

se duce la orele de economie, matematică decât în situaţii „de urgenţă”. De ce să stea la şcoală 

de la 13 la 14 când el poate să plece acasă?! Reuşeşte să treacă, cu media 5, de aceste obiecte. 

Termină liceul şi intră la facultate, la taxă, la una din secţiile de economie. Ştia că, 

pentru a face el facultatea, părinţii făceau multe eforturi, financiare în principal. Facultatea 

stabilea taxa pe care o aveai de plătit în anul respectiv în funcţie de media din sesiune. Din 

dorinţa de a reduce efortul financiar al părinţilor, F.L a realizat că va trebui să ia note mari la 

examene. Dar cum să ia aceste note mari dacă el nu înţelege nimic din toţi termenii aceia 

economici iar profesorii se bazează pe cunoştinţele lor din liceu!!!!  
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

 

TEMA: Abandonul şcolar 

GRUP ŢINTĂ: cadre didactice, părinţi, elevi, profesori psihologi, profesori pedagogi, profesori 

psihopedagogi; 

OBIECTIVE:  

 identificarea cauzelor care pot duce la abandon şcolar 

 exersarea modului în care se poate lucra în cadrul unei echipe multidisiplinare pentru analiza şi 

soluţionarea cazurilor cu risc de abandon şcolar 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

1. Definirea termenului (asociaţii de cuvinte) 

 

Abandonul şcolar este o formă de manifestare a insuccesului şcolar. 

Insuccesul şcolar (eşec şcolar) constă în neîndeplinirea de către elevi a cerinţelor obligatorii din programe, fiind 

efectul discrepanţei dintre exigenţe, posibilităţi şi 

rezultate. 

Forme de manifestare: 

a) faza premergătoare (încetinirea ritmului, apariţia lacunelor): 

b) faza rămânerii în urmă la învăţătură propriu-zisă (semnalează acumularea golurilor mari în cunoştinţe, 

evitarea oricărui efort de îndeplinire individuală a sarcinilor, aversiune faţă de învăţătură). 

c) repetenţia sau abandonul 

 

2. Cauzele eşecului şcolar – participanţii vor fi împărţiţi pe grupe şi fiecare grupă va trebui ă identifice factorii care 

pot duce la abandon şcolar. 

a) Cauze de ordin fizio-psihologic (elev): 

- tulburări somatice, neurologice, endocrine; 

- tulburări legate de pubertate; 

- deficienţe senzoriale; 

- boli specifice vârstei; 

- insuficienţe ale elaborării intelectuale; 

-  inteligenţa şcolară sub limită; 

-  instabilitatea neuromotorie; 

- atitudinea faţă de învăţare,etc. 

 

b) Cauze de ordin social-familial : 

-  familii dezorganizate; 

-  familii schimbătoare; 

-  atitudinea familiei faţă de educaţie, şcoală; 
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-  familii cu mijloace precare sub raport material-financiar; 

- nivelul cultural scăzut al familiei (părinţi excesiv de grijulii, cei intoleranţi, cei indiferenţi); 

- părinţii navetişti sau care lucrează în alte oraşe/ ţări 

 

c) Cauze de ordin pedagogic : 

- prezentarea într-un mod ilogic şi neatractiv a conţinutului lecţiei; 

- evaluări injuste; 

- tratarea unor copii ca pe „paria" clasei; 

-  autoritate excesivă; 

-  conlucrarea precară cu familia; 

- pregătirea superficială pentru lecţii. 

 

3. Studii de caz 

Fiecare grup va trebui să analizeze câte un caz stabilind cauzele care au determinat situaţia respectivă şi 

posibile alternatie de rezolvare şi soluţionare a situaţiei. 

 

STUDIU DE CAZ 1 

 

Elevul A.N. este în clasa a VII-a şi a trebuit să se mute la o altă şcoală din cauza schimbării 

domiciliului. Media lui, comparativ cu cele din noua clasă, este de nivel mediu spre scăzut. 

Profesorul A, văzând notele pe care le are noul elev, l-a etichetat pe X ca fiind un elev leneş, căruia 

nu-i place şcoala şi care măreşte numărul neisprăviţilor din clasă. Astfel, de fiecare dată când elevul X 

dădea un răspuns, profesorul îl critica, alteori nu-i aprecia deloc intervenţiile şi chiar evita să-l pună pe el 

să răspundă. Mai mult, prima lui notă la obiectul respectiv a fost mică, iar profesorul i-a spus : „Eşti un 

leneş, nu şti nimic şi mai faci şi pe deşteptul!” 

Elevul X, treptat, a ajuns să-i fie frică de profesor, refuza să mai răspundă la lecţii sau să mai înveţe 

la obiectul respectiv şi chiar să chiulească.  

 

STUDIU DE CAZ 2  

 

Elevul P.G. este în clasa a IX-a  la un liceu bun din oraş. Până în clasa a VIII-a a avut numai medii 

mari fiind mereu premiant. Acum, apar însă primele note mici, iar el ştie că mama lui nu va fi mulţumită 

de el. Dacă îi spune ce note are, mama lui ar intra în panică, ar fi supărată, l-ar pedepsi (nu l-ar mai lăsa la 

calculator sau la TV, etc).  

El ştie că mama lui vrea ca el să devină medic şi de mic i-a spus că trebuie să aibă note mari, să fie 

primul, să muncească mult. Mama l-a „ajutat” foarte mult făcând de multe ori temele în locul lui sau 

intervenind pe la profesorii care îi puneau o notă mai mică (note de 8). 

Elevul, de teamă să nu mai ia note mici începe să chiulească de la obiectele la care nu reuşea să se 

pregătească împreună cu mama, simţindu-se nesigur pe el. Acum este în situaţie de corigenţă şi cu foarte 

multe absenţe nemotivate.  
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STUDIU DE CAZ 3 

 

Elevul B.P., în clasa a VI-a şi-a făcut noi prieteni în vacanţa de vară datorită verişorului lui. Noii lui 

prieteni sunt mai mari decât el, majoritatea sunt la liceu, şi sunt una din „găştile de cartier”. Mândru că 

face parte din acest grup, B vroia să fie prezent la toate acţiunile pe care le făcea grupul – ca un bun 

camarad. Pentru asta a început să lipsească de la şcoală, deşi părinţii ştiau că el este la şcoală.  

Noii prieteni l-au învăţat şi cum să urmărească momentul în care şcoala trimite avizele cu numărul 

absenţelor pentru a nu fi pedepsit de părinţi. Acum este în situaţia de a repeta anul din cauza absenţelor şi a 

notelor mici ca urmare a golurilor din cunoştinţe. 

 

STUDIU DE CAZ  4 

  

Eleva G.S. din clasa a VIII-a, considerată o elevă de nivel mediu este din ce în ce mai obosită şi 

mai apatică la ore. Provine dintr-o familie cu un nivel socio-economic mediu. Mediul familial este afectat 

de relaţiile conflictuale (violente) dintre părinţi datorate tatălui alcoolic.  

 Profesorii consideră că eleva fie consumă droguri, fie a intrat într-un anturaj promiscuu. Ca urmare, 

performanţele şcolare ale elevei sunt din ce în ce mai scăzute iar diriginta se gândeşte că eleva va 

abandona şcoala pentru a se duce să muncească. 

 

4. Concluzii. 

Pentru a preveni şi a avea succes în rezolvarea posibilelor cazuri de abandon şcolar este nevoie să 

conlucreze toţi factorii implicaţi în educaţie.  
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ANEXE  

 

1. Fişa de identificare acopiilor aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar 

2. Chestionar pentru elevi – folosit in cercetare 

3. Chestionar pentru părinţi (absenteism)  

4. Paşi în aplicarea programului de monitorizare a absenţelor elevilor în şcoală 

5. Fişă de monitorizare a absenţelor  nemotivate  - model orientativ 

6. Fişă de centralizare a situaţiei absenţelor nemotivate - model orientativ 

7. Fişă de monitorizare sintetică a absenţelor  clasei/ şcolii 
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ANEXA 1 

 

ŞCOALA:.........................................Localitatea ........………………….. Judeţul ……………………. 

Învăţător/profesor diriginte: ........………………………………………………............……………… 

 

 

 

FIŞA COPILULUI ÎN SITUAŢIE MAJORĂ DE RISC DE ABANDON ŞCOLAR 

 

 

A. DATE GENERALE DESPRE ELEV 

 

NUME:................................................................................... 

CLASA:.........……………………………………................. 

 

TIPUL DE CURS PE CARE ÎL FRECVENTEAZĂ:  

1. zi; 2. frecvenţă redusă; 3. a doua şansă (vă rugăm să încercuiţi cifra corespunzătoare) 

 

VÂRSTA: ……………………………………...................... 

 

LOCALITATEA DE DOMICILIU AL PĂRINŢILOR: 

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

În aceeaşi localitate cu unitatea şcolară?  

1. Da       2. Nu 

 

LOCALITATEA DE DOMICILIU AL ELEVULUI:: 

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

 În aceeaşi localitate cu unitatea şcolară ? 

1. Da       2. Nu 

 

REZULTATELE ŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR PRECEDENT: 

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

(Vă rugăm să calculaţi media notelor / a calificativelor elevului în anul şcolar precedent. Pentru elevii 

aflaţi în situaţie de repetenţie se va trece media notelor / a calificativelor obţinute şi se va înscrie în clar 

„REPETENT”) 

 

NIVELUL DE EDUCAŢIE AL PĂRINŢILOR  

(Vă rugăm să încercuiţi cifra corespunzătoare ultimului nivel de educaţie absolvit de mama, respectiv de 

tatăl elevului.):  

a) MAMA:  1. Fără şcoală;   2. Primar;   3. Gimnazial;   4. Liceu;   5. Şcoală profesională;  6. Şcoală 

postliceală; 7. Învăţământ superior 

 

b) TATA: 1. Fără şcoală;   2. Primar;   3. Gimnazial;   4. Liceu;   5. Şcoală profesională;  6. Şcoală 

postliceală; 7. Învăţământ superior 

 

NUMĂRUL FRAŢILOR/SURORILOR ELEVULUI: ....................……………………………..  

1. din care numărul fraţilor/surorilor mai mici ca vârstă decât elevul: ........................…. 

2. din care numărul fraţilor/surorilor locuiesc împreună cu elevul: .................................. 
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B. DATE GENERALE DESPRE CONDIŢIILE DE VIAŢĂ ALE ELEVULUI 

 

(Vă rugăm să încercuiţi răspunsul corespunzător situaţiei elevului pentru care completaţi această fişă. În 

cazul în care nu deţineţi date exacte, vă rugăm să încercaţi să estimaţi valorile corespunzătoare fiecărei 

întrebări din cele de mai jos.) 

1. Numărul persoanelor care locuiesc în aceeaşi gospodărie cu elevul: 

..........…………………………… 

2. Numărul camerelor (al spaţiilor de locuit) din casa în care locuieşte 

elevul:.................………………… 

3. Gospodăria este racordată la reţeaua de curent electric: 1. DA; 2. NU (în cazul în care în 

localitate NU există reţea de curent electric vă rugăm să menţionaţi acest 

fapt)……………………………………… 

4. Gospodăria este racordată la reţeaua de apă potabilă: 1. DA; 2. NU (în cazul în care în 

localitate NU există reţea de apă potabilă vă rugăm să menţionaţi acest 

fapt)……………………………………………… 

5. Gospodăria este racordată la reţeaua de gaze: 1. DA; 2. NU (în cazul în care în localitate NU 

există reţea de gaze vă rugăm să menţionaţi acest fapt) 

……………………………………………………………… 

6. Gospodăria este racordată la reţeaua de canalizare: 1. DA; 2. NU (în cazul în care în localitate 

NU există reţea de canalizare vă rugăm să menţionaţi acest 

fapt)………………………………………………… 

7. Va rugăm bifaţi, în tabelul de mai jos, elementele din listă care există în gospodărie: 

Animale domestice  

Unelte agricole manuale (de exemplu: greblă, sapă, lopată etc.)  

Unelte agricole mecanizate (de exemplu: tractor, maşină de tăiat 

lemne etc.) 

 

Mijloace de transport cu tracţiune animală (de exemplu: căruţă, car 

etc.) 

 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică (de exemplu: autoturism, 

motoretă etc.) 

 

Echipamente electrocasnice (de exemplu: frigider, aragaz, maşină de 

spălat rufe) 

 

Computer  

Televizor  

Antenă satelit/cablu TV  

Telefon fix  

Telefon mobil  

 

Vă rugăm estimaţi timpul mediu necesar elevului pentru a parcurge distanţa dintre casă şi şcoală: ...........… 

(minute). 

 

Mijlocul de transport folosit (bifaţi căsuţa corespunzătoare): 

Mijloc de transport asigurat de şcoală sau primărie (transport şcolar)  

Transport public (tren, microbuz etc.), anume 

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

 

Mijloace proprii (autoturism, căruţă etc.)  

Deplasare pe jos  
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C. FACTORI DE RISC 

(Vă rugăm să bifaţi din lista de mai jos acei factori pe care îi consideraţi specifici situaţiei elevului pentru 

care completaţi această fişă. Puteţi bifa unul sau mai mulţi factori din fiecare categorie de mai jos. Vă 

rugăm ca la rubrica Observaţii să oferiţi informaț ii suplimentare cât mai detaliate despre factorii de risc 

identificaţi: de exemplu, dacă se bifează Absenteism ridicat, vă rugăm să precizaţi cauzele acestuia.) 

 

1. Factori individuali 

1. Stare de sănătate precară 

2. Cerinţe educaţionale speciale, cu dosar 

3. Cerinţe educaţionale speciale, fără dosar 

4. Motivaţie redusă pentru activităţile şcolare 

5. Absenteism ridicat  

6. Dificultăţi de învăţare 

7. Implicarea în activităţi la limita legii 

8. Alte situaţii, anume: 

………………………………………………………………………………………….. 

Observaţii: 

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

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

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

………………….................... 

 

2. Factori familiali 

9. Venituri la limita subzistenţei 

10. Nivel redus de educaţie al părinţilor 

11. Familie dezorganizată prin divorţ/deces 

12. Familie monoparentală 

13. Familie reorganizată (părintele în grija căruia se află s-a recăsătorit) 

14. Copil temporar/permanent în îngrijirea bunicilor/rudelor  

15. Situaţie de şomaj în cazul unui/ambilor părinţi/tutori  

16. Atitudine negativă a membrilor familiei faţă de educaţia copiilor/şcoală 

17. Situaţii de abandon în cazul fraţilor mai mari 

18. Prestarea unor activităţi lucrative în gospodărie/în afară de către elev 

19. Lipsa unor condiţii minimale de studiu acasă  

20. Copil instituţionalizat sau în plasament familial 

21. Copilul stă în gazdă sau la internat 

22. Alte situaţii, anume: 

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

Observaţii:..........................................................................................................................................................

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

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

.…………………………….................... 
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3. Factori şcolari 

23. Nefrecventarea grădiniţei  

24. Rezultate şcolare slabe  

25. Situaţie de repetenţie în anii anteriori 

26. Situaţie de repetenţie repetată 

27. Corigenţă la o disciplină în anii anteriori 

28. Corigenţă la mai multe discipline în anii anteriori 

29. Frecvenţă redusă/absenteism ridicat 

30. Participare scăzută la activităţi extracurriculare 

31. Comportament deviant/violent faţă de colegi, profesori 

32. Lipsă de comunicare, izolare faţă de colegi 

33. Manifestarea altor forme de inadaptare şcolară 

34. Alte situaţii, anume 

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

Observaţii: 

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

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

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

………………….................... 

 

 

 

Data evaluării: 

 

Nume/Semnătură cadru didactic      Nume/Semnătură director 
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ANEXA 2                              Chestionar absenteism elevi 

 

Studiul la care vă invităm să participaţi îşi propune să identifice perceptia dumneavoastra fata de 

scoala. 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos şi să răspundeţi cât mai sincer. Datele pe care 

le veţi da au importanţă statistică şi educaţională (psihopedagogică). Ele vor fi utilizate strict în scopul 

cercetării şi optimizării activităţilor din unităţile şcolare. 

 
1. Crezi ca sansele de a reusi in viata sunt mai mari daca: 

a) urmezi o forma de invatamant(scoala) 

b) te integrezi in munca 

c) nu stiu. 

 
2. Cat de importanta este scoala in viata ta? 

a) foarte importanta 

b) importanta 

c) nedecis 

d) putin important 

e) foarte putin importanta 

 

3. In societatea de azi rolul scolii este: 

a) sa transmita informatiilor 

b) sa formeze abilitati practice 

c) sa orienteze profesional elevii 

d) sa formeze abilitati de comunicare 

e) sa formeze personalitati armonioase 

f) sa suplineasca familia in formarea 

personalitatii elevilor 

g) sa motiveze elevii pentru a avea succes pe 

plan personal,profesional,social 

h) sa dezvolte simtului practice 

 
4. Cand nu stau la ore, absentez pentru ca:( alegeţi 3 variante şi ierarhizaţi-le în funcţie de importanţa 

acordată) 

� nu imi place ora 

� nu ma interesează şcoala 

� nu imi place profesorul 

� dacă absentez nu mi se întâmplă mare lucru 

� ma plictisesc la şcoală 

� îmi rezolv absenţele făcând rost de scutiri 

� evit în felul acesta luarea unei note mici 

� nu doresc să intru în conflict cu ceilalţi colegi 

� programul este prea încărcat 

� materia este prea grea, nu o înţeleg 

� nu am făcut tema de acasă 

� sunt obosit 

� am rezultate slabe la invatatura 

� nu promovez clasa 

� numarul mare de absente 

� lucrez si nu am timp si de studii 

� datorita grupului de prieteni, anturajul 

� parintii mei nu au bani 
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� nu ma simt in largul meu in clasa, eu sunt altfel decat ceilalti 

� alt motiv. Care?...................... 

 

5. Care din urmatoarele pedepse te-ar determina sa lipsesti mai putin de la scoala: 

a) mustrarea in fata clasei 

b) mustrarea in fata consiliului profesoral 

c) avertismentul 

d) scaderea notei la purtare 

e) eliminarea pe o perioada determinata 

f) exmatricularea 

g) alta varianta.Care?................................. 

 

6. Cu care din urmatoarele afirmatii esti de acord? 

a) În ziua de azi şcoala nu te ajută la nimic! 

b) N-ai carte, n-ai parte! 

c) Poţi ajunge să ai bani fără să te omori prea 

mult cu învăţatul. 

d) Dacă vrei, în viaţă să fii respectat, trebuie să 

înveţi cât mai mult. 

e) A învăţa este o pierdere de vreme. 

f) Poţi reuşii în viaţă doar învăţând 

 
7. Ce te-ar ajuta sa nu mai lipsesti de la scoala ?( alegeţi 3 variante şi ierarhizaţi-le în funcţie de importanţa 

acordată) 

� relatia buna cu colegii 

� aprecierea profesorilor 

� o mai buna comunicare cu dirigintele/diriginta 

� atmosfera e plăcută 

� sa se lucrează pe grupe 

� sa fiu implicat în desfăşurarea orei 

� sa existe posibilitate de a-ti exprima intr-un mod respectuos parerea fata de subiectul discutat la ora 

� alta varianta.Care? ............................ 

 
8.Cat de des absentezi de la ore intr-o saptamana? 

a) deloc 

b) 1-5 absente/saptamana 

c) 6-10 absente/saptamana 

d) 11-15 absente/saptamana 

e) peste 16 absente/saptamana 

 

9. Care sunt disciplinele de la care pleci mai des de la şcoală? 

a) la care nu inteleg materia 

b) la care nu imi place profesorul 

c) la care am luat deja o nota mica 

d) alta varianta.Care?..................... 

 
10. Cu cine îţi petreci timpul când absentezi de la şcoală? 

a) cu prietenii 

b) cu prietenul/ prietena 

c) cu colegii 

d) cu nimeni, rămân singur 

e) cu altcineva. Cu cine?............. 
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11. Unde mergi când fugi de la şcoală? 

a) acasă 

b) în parc 

c) la Internet cafe 

d) în bar 

e) alta varianta.Care?............................. 

 
13. Cu cine locuiesti? 

a) cu parintii 

b) doar cu mama/doar cu tatal 

c) cu bunicii/matusa/alte rude 

d) in gazda 

e) in camin/internat 

 

Unitatea de invatamant____________________________ 

Clasa__________________________________________ 

Sex: 

1.masculin 2.feminin 

Venitul familiei tale este de 

a) Sub 500 ron 

b) Intre 501-1000 RON 

c) 1001-1500 RON 

d) 1501-2000 RON 

e) Peste 2000 RON 

Ocupaţia parinţilor tăi :______________ 
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ANEXA 3                             Chestionar pentru părinţi (absenteism)  
 

1. Cunoaşteţi situaţia absenţelor  copilului dumneavoastră de la şcoală? 

   DA                          NU 

2. De câte ori a lipsit nemotivat săptămâna aceasta? 

a. deloc 

b. 1-5 ore 

c. 5-10 ore 

d. mai mult de 10 ore 

3. Care este motivul pentru care lipseşte nemotivat copilul dumneavoastră? 

a. se lasă influenţat de colegi 

b. se lasă influenţat de prieteni 

c. nu îi place ora 

d. nu îi place profesorul 

e. este obosit 

f. mai bine o absenţă decât o notă proastă 

g. nu îl influenţează nimic 

h. altele ..................................................................................... 

 

4. Care sunt persoanele cu care copilul dumneavoastră petrece timpul când lipseşte? 

a. cu colegii 

b. cu prietenii din şcoală 

c. singur 

d. cu prieteni din afara şcolii 

e. alte persoane ........................................................................ 

 

5. Ce activităţi îl atrag mai tare pe copil când pleacă de la ore? 

a. merge acasă 

b. merge în parc 

c. merge într-un bar/ club 

d. merge la internet 

e. merge la un coleg acasă 

f. altele ...................................................................................... 

 

6. Ce modalitate de motivare a absenţelor foloseşte copilul dumneavoastră? 

a. motivări reale 

b. motivări medicale false 

c. motivări false de la părinţi 

d. comunicând cu profesorul 

e. nu le motivează 

f. nu ştiu 

7. Care este atitudinea copilului dumneavoastră faţă de absentarea  nemotivată de la şcoală? 

a. e bine să chiulească din când în când 

b. chiulul e provocat de profesori 

c. nu face nici un rău dacă lipseşte de la anumite ore 

d. chiulul poate avea consecinţe grave asupra reuşitei şcolare 

e. chiulul duce la scăderea notei la purtare 

f. altele ............................................................................................ 
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ANEXA 3        PAŞI ÎN APLICAREA PROGRAMULUI DE MONITORIZARE A ABSENŢELOR 

ELEVILOR ÎN ŞCOALĂ 

1.Constituirea Comisiei de monitorizare a absenţelor la nivel de şcoală 

2. Completarea Fişei de monitorizare a absenţelor nemotivate (F2) şi a Fişei sintetice pentru clasă (F3)  de 

către diriginţii claselor  

3. Completarea Fişei de centralizare a absenţelor nemotivate (F1) şi a Fişei sintetice pentru şcoală (F3) 

4. Aplicarea chestionarelor pentru elevi, părinţi în clasele unde absenteismul este ridicat 

5. Solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului / activităţilor de intervenţie    -

prevenţie  şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat 
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F2 

Unitate şcolară:                            S1, S2,…= săptămâna 

de curs 

Diriginte/ clasa:       Fişă de monitorizare a absenţelor  nemotivate  - model orientativ -                                                                                                                                                                                      
Data:  

Se menţionează elevii care au mai mult de 10 absenţe nemotivate, numărul de absenţe al acestora şi măsurile luate. 

 
Nr. 

crt. 

Nume-prenume elev Octombrie Măsuri Noiembrie Măsuri Decem. Măsuri Ianuar. Măsuri REZULTATE/ 

OBSERVAŢII S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

1 

S

2 

S

3 

1.       

 

     

 

   

 

   

  

2.  

 

 

     

 

              

3.  

 

 

                   

4.  

 

 

                   

5.  

 

 

                   

6.  

 

 

                   

7.  

 

 

                   

8. 

… 

 

 

                  Se poate completa 

mai departe! 

 *Se  trec în căsuţele de mai jos, pentru fiecare lună, procentele de elevi cu absenţe nemotivate între 11-20 (P1), 21-40 (P2), cu peste 40 (P3) şi elevii fără absenţe (P4) după 

formula: P = nr. elevi cu X abs. nemotivate/ nr. total elevi (ex.: nr. elevi cu 11-20 abs =5, nr. total elevi =25 =>P1=5/25=> P1=0,2(adică 20%) ) 

 octombrie P1 P2 P3 P4 noiembrie P1 P2 P3 P4 decembrie P1 P2 P3 P4  ianuarie                                        P1 P2 P3 P4  
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F 1 

Unitate şcolară: 

Director:      
 

Fişă de centralizare a situaţiei absenţelor nemotivate 

       - MODEL ORIENTATIV - 

 

Se completează tabelul, centralizând datele obţinute de la diriginţi pentru TOATE clasele (în procente). 
 

 

CLASA/ 

ABSENŢE 

Nr. elevi cu absenţe nemotivate 

între 11-20 (în procente) 

P1 

Nr. elevi cu absenţe nemotivate 

între 21-40 (în procente) 

P2 

Nr. elevi cu peste 40 absenţe 

nemotivate (în procente) 

P3 

Nr. elevi fără absenţe 

nemotivate (în procente) 

P4 

oct. nov. dec. ian. oct. nov. dec. ian. oct. nov. dec. ian. oct. nov. dec. ian. 

a V-a  

 

A                 

B                 

…                 

a VI-a 

 

A                 

B                 

a VII-a 

 

A                 

B                 

a VIII-a 

 

A                 

B                 

a IX-a 

 

A                 

B                 

…                 

a X-a 

 

A                 

B                 

a XI-a 

 

A                 

B                 

a XII-a 

 

A                 

B                 
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F 3 
Unitate şcolară: 

Prof. diriginte/ clasa: 

Director: 

 

  Fişă de monitorizare sintetică a absenţelor  clasei/ şcolii 

- MODEL ORIENTATIV - 

 

 

Alcătuiţi un tabel după modelul de mai jos în care menţionaţi: 

1. media nr. de absenţe nemotivate/ clasă (pentru diriginte)/ şcoală (pentru director) 

2. media nr. de absenţe motivate/ clasă (pentru diriginte)/ şcoală (pentru director) 
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