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Rezumat

1. Importanța și actualitatea temei
În 2010, Uniunea Europeană își asuma, prin Strategia Europa 2020, reducerea ratei
de părăsire timpurie a școlii la mai puțin de 10% până în 2020. În 2011, la un an după
adoptarea actului normativ, Consiliul Uniunii Europene a formulat un set de recomandări
privind politicile de reducere a abandonului școlar timpuriu, concentrându-se pe prevenție,
intervenție și compensare. Recomandarea venea în completarea Strategiei Europa 2020,
prezentând măsurile de politică socială și educațională ce urmau a fi implementate de
statele membre în vederea atingerii obiectivului asumat până în 2020. Documentul
propunea un ghid destinat statelor membre în vederea reducerii ratei de părăsire timpurie a
școlii, în acord cu obiectivele Strategiei. În acest sens, prima recomandare avea în vedere
identificarea factorilor care conduc la părăsirea timpurie a școlii, precum și monitorizarea
formelor de manifestare a fenomenului la nivel național, regional, județean și local, pentru
acumularea unui volum suficient de date despre condiționalitățile și factorii determinanți
din fiecare comunitate în parte. Prin urmare, primul pas ar fi constat în monitorizarea
fenomenului și analiza empirică a factorilor determinanți, pentru a facilita implementarea
unor politici "bazate pe dovezi" (evidence based).
A doua etapă, care ar fi urmat să se realizeze până la sfârșitul anului 2012, urmărea
adoptarea la nivelul fiecărui stat a unei strategii de reducere a ratei de părăsire timpurie a
școlii în conformitate cu obiectivul asumat de Strategie până în 2020. Strategiile naționale
ar fi urmat să fie elaborat în acord cu realitățile naționale din fiecare stat, în baza cercetărilor
realizate în perioada 2010-2011, și ar fi trebuit, potrivit recomandărilor, să includă măsuri
punctuale și indicatori specifici pentru prevenția și ameliorarea fenomenului, dar și măsuri
compensatorii, în sensul reintegrării sociale, respectiv inserției profesionale (după caz) a
tinerilor care au părăsit deja școala. În România, o astfel de strategie a fost adoptată abia
în anul 2014 și a vizat perioada 2015-2020. Obiectivul acesteia era reducerea ratei de
părăsire timpurie a școlii sub valoarea de 11,3% la nivel național până în 2020.
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Momentul elaborării lucrării de față constituie un bun prilej de reevaluare și
verificare a obiectivelor enunțate anterior, asumate de Uniunea Europeană și de România
în urmă cu 10, respectiv 5 ani. Astfel că, la nivelul României, rata părăsirii timpurii a școlii
atingea în anul 2020 valoarea de 15,6%, cu 4,3 puncte procentuale peste dezideratul de
11,3%. Prin urmare, se ridică în mod legitim problema: ce nu a mers bine? Planificarea
strategică ori implementarea acesteia? La nivelul Uniunii Europene, rata de părăsire
timpurie a școlii a atins valoarea de 9,9%, dezideratul fiind de mai puțin de 10%. Diferența
dintre valoarea reală și cea ideală este atât de strânsă (0,1%) încât mai degrabă afectiv
decidem dacă obiectivul a fost sau nu atins.
Un prim argument pentru abordarea temei cercetării de față – absenteismul și
abandonul școlar în județul Dolj – are în vedere eșecul sau, într-un registru eufemistic,
succesul parțial al strategiilor de prevenție și diminuare a acestor fenomene, așa cum au
fost ele asumate la nivel național și european. De altfel, în timp ce unele state europene au
înregistrat succese remarcabile, în cazul României ritmul descendent al indicatorilor
aferenți eșecului școlar, deși existent, prezintă o evoluție deosebit de lentă, cu multe
fluctuații de la an la an, constatare care ne conduce la ideea că este necesar un nou mod de
abordare a acestor fenomene. În lucrarea de față, pornim de la ipoteza generală, de rang
înalt, că neatingerea obiectivului asumat de Strategia privind părăsirea timpurii a școlii în
România (2015-2020) are la bază două cauze: 1) lipsa unor date complete privind
resorturile și formele de manifestare a fenomenelor de abandon și absenteism la nivel de
comunitate (înțelegerea formelor particulare de manifestare a fenomenelor) și 2) lipsa unor
direcții de intervenție clare, în raport cu datele și constatările desprinse din studiile empirice
(intervenția la nivel micro, în raport cu specificul fiecărui caz de abandon și profilul social
al fiecărei familii și comunități în parte).
Un al doilea argument cu privire la necesitatea demersului investigativ pornește de
la penuria de date privind fenomenele de absenteism și abandon la nivelul județului Dolj.
Desigur, începând cu anul 2006, au fost realizate cercetări succesive, longitudinale ale
acestor fenomene la nivel județean în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Dolj. Aceste studii, ale căror rezultate vor fi analizate comparativ în lucrare,
oferă informații satisfăcătoare despre dinamica numărului de cazuri de absenteism și
abandon din județ, distribuția pe medii de rezidență, niveluri de învățământ, sexe etc. Deși
oferă o radiografie validă și totodată fidelă a situației, scopul acestor cercetări a fost mai
degrabă acela de a inventaria proporția fenomenelor (scop descriptiv), fără a oferi o
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imagine amănunțită asupra factorilor favorizanți, determinanți și a chestiunilor ce țin de
fenomenologia eșecului școlar (scop explicativ, comprehensiv). Pe lângă studiile amintite,
o altă teză de doctorat care a tratat chestiunea absenteismului și abandonului școlar la nivel
județean a fost elaborată de dr. Liviu Țiculescu în anul 2010. Utilă la acel moment,
actualitatea datelor prezentate în lucrarea amintită au fost depășite de dinamica realităților
județene din ultimul deceniu în ceea ce privește fenomenul educațional. Vom păstra o parte
dintre concluziile lucrării citate ca așteptări plauzibile pentru studiul pe care îl vom
întreprinde. De asemenea, în cercetarea doctorală amintită, chestionarul sociologic a fost
administrat unui număr relativ redus de subiecți (150) din clasele IX-XII ale Grupului
Şcolar „Matei Basarab”. Prin urmare, nu era posibilă extrapolarea, nici măcar tendețială, a
rezultatelor anchetei întreprinse la acea dată și, cu atât mai puțin, extrapolarea lor pentru
realitățile actuale.
Nu trebuie pierdut din vedere faptul că, prin multiplele sale consecințe, eșecul școlar
reprezintă un subiect de cercetare mereu actual. Bunăstarea unei societăți depinde de
calitatea resursei umane, de investiția pe termen lung în capitalul uman al respectivei
societăți. Statul maximal nu va reuși niciodată să asigure bunăstare acolo unde resursa
umană nu performează, iar istoria ultimelor decenii și rezultatele cercetărilor recente sunt
consonante cu afirmația de mai sus (a se vedea ponderea factorilor legați de educație în
calcularea indicelui dezvoltării umane – I.D.U.). Nivelul înalt de educație al unei populații
corelează pozitiv cu bunăstarea socială, cu calitatea vieții și cu prosperitatea economică.
Niciodată nu putem afirma că au fost investigate toate fațetele eșecului școlar, că
am ajuns la un punct terminus al acestui obiect de cercetare. Toate subsistemele sistemului
social, inclusiv sistemul de învățământ, se definesc prin caracterul lor fluctuant, prin
echilibrul fragil dintre schimbare și stabilitate, iar cunoașterea științifică nu va putea
niciodată să surprindă în integralitate această dinamică. De pildă, lucrarea de față reprezintă
cu siguranță una dintre primele teze de doctorat publicate în România care analizează
chestiunea absenteismului și abandonului școlar prin raportare la influența pandemiei de
Covid-19 și a implementării școlii online. În urmă cu un an și jumătate, planul de cercetare
pe care îl întocmisem a cunoscut modificări majore, în condițiile transformărilor uriașe,
fără precedent, pe care le cunoștea însuși obiectul cercetării. A fost astfel necesară
reconsiderarea fundamentului teoretic al tezei, prin documentarea și radiografierea rapidă
a efectelor pandemiei de Covid-19 asupra fenomenului educațional, dar și reconfigurarea
instrumentelor de cercetare, care trebuiau să măsoare și variabile legate de noua realitate.
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Prin urmare, tema absenteismului și abandonului școlar, ca și majoritatea temelor abordate
de doctoranzii Școlii Doctorale de Sociologie de la Craiova (migrația externă și internă,
calitatea vieții grupurilor vulnerabile, depopularea mediului rural, temele legate de
dezvoltarea socială etc.) constituie arii de cercetare dinamice, impredictibile, despre care
nu putem afirma niciodată că s-a spus tot.
2. Scopul și obiectivele lucrării
Scopul tezei de doctorat este substituit funcțiilor sociologiei ca știință:
1. Funcția cognitivă: pe baza datelor și informațiilor relevante, puse la dispoziție de
literatura de specialitate și institutele de statistică, dar și prin cele obținute prin
propria cercetare de teren, vom contribui la cunoașterea științifică a fenomenelor de
absenteism și abandon școlar.
2. Funcția sintetizatoare: va fi pusă în evidență în prima parte a lucrării, prin
efectuarea unor sinteze teoretice care să reflecte stadiul actual de cunoaștere a
fenomenelor de absenteism și abandon școlar.
3. Funcția previzională: fenomenele de absenteism și abandon școlar vor fi analizate
în dinamică, prin prisma metodei longitudinale, astfel încât regularitățile
identificate să permită întemeierea științifică a unor prognoze.
4. Funcția metodologică: datele vor fi colectate, filtrate, prelucrate și interpretate în
acord cu normele metodologice impuse de investigația sociologică. Vom acorda o
atenție prioritară chestiunilor metodologice atât în analiza secundară a datelor cu
care vom opera în primele trei capitole, cât și aparatului metodologic utilizat în
propria cercetare de teren (a se vedea capitolul 4.2. Repere metodologice)
5. Funcția terapeutică: datele colectate și constatările desprinse în urma cercetării de
teren ne vor ajuta la identificarea punctelor prioritare de intervenție pentru
reducerea fenomenelor de absenteism și abandon școlar.
6. Funcția de control social: identificarea priorităților va servi la formularea unor
politici educaționale eficace, elaborate în acord cu realitățile de pe teren.
Prin urmare, scopul lucrării de față este atât unul teoretic (primele 4 funcții), cât
și unul practice-aplicativ (ultimele două funcții), răspunând întrutotul exigențelor
abordării sociologice.
Obiectivul general al tezei de doctorat îl reprezintă înțelegerea fenomenelor de
absenteeism și abandon școlar la nivelul Dolj, prin analiza secundară a datelor disponibile
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până în prezent și prin îmbogățirea cunoașterii științifice a acestor fenomene prin propria
cercetare de teren.
Obiectivele specifice ale lucrării pot fi sintetizate după cum urmează:
1. Delimitarea

perimetrului

semantic

aferent

eșecului

școlar,

în

vederea

individualizării obiectului de studiu și pentru filtrarea modelelor teoretice și datelor
statistice relevante în raport cu scopul cercetării.
2. Identificarea factorilor determinanți - individuali și de mediu – ai absenteismului și
abandonului școlar prin prezentarea concluziilor studiilor realizate la nivel
international și national.
3. Analiza politicilor de prevenire a eșecului școlar gândite și elaborate la nivel
european și național, cu accent cu măsurile implementate în perioada școlii online.
4. Evidențierea, pe baza datelor statistice, a dimensiunilor și tendințelor fenomenelor
de absenteism și abandon școlar la nivel european și național și la nivelul județului
Dolj.
5. Realizarea unei cercetări de teren în vederea analizei fenomenelor de absenteism și
abandon la nivelul unităților școlare din județul Dolj, atât din mediul urban, cât și
din mediul rural.
În ceea ce privește paradigma sociologică dominantă, am recurs la redactarea
lucrării în acord cu principiile abordării neopozitiviste, singura care permite eliminarea
speculațiilor arbitrare și formularea unor concluzii care rezultă din date sau care sunt cel
puțin susținute de acestea. Cum neopozitivismul are la bază abordarea cantatativistă, vom
recurge la date statistice și rezultate ale unor cercetări de teren ori de câte ori acestea vor fi
disponibile. De asemenea, în investigarea stadiului actual de cunoaștere a temei, ne-am
oprit cu prioritate asupra studiilor cantitative, corelaționale, concordante cu specificul
cunoașterii neopozitiviste. Am specificat “paradigma dominantă a lucrării” deoarece
obiectul de studiu va fi abordat din multiple perspective. De altfel, în primele două capitole
vom trece în revistă modalitățile în care reprezentanții tuturor marilor școli de gândire
sociologică

au

reflectat

asupra

eșecului

școlar:

funcționaliștii,

interacționiștii,

constructiviștii etc. și-au pus puternic amprenta asupra investigării eșecului școlar, iar
aceste preocupări nu pot fi ignorate, în ciuda poziției neopozitiviste pe care ne-am asumato. În același timp, am considerat necesar ca cercetarea de teren să includă și o parte
calitativă, în acord cu abordările interpretative, anume realizarea unor interviuri
sociologice cu managerii de unități școlare din județ. Prin urmare, convergența
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paradigmelor sociologice merge mână în mână cu convergența metodelor și tehnicilor, în
acord cu complexitatea obiectului de studiu, pentru a obține o imagine corectă, integralistă
a acesteuia.
3. Metodologia cercetării
În vederea atingerii obiectivelor asumate, au fost utilizate numeroase metode și
tehnici specifice cunoașterii sociologice. Capitolele aferente părții teoretice s-au bazat pe
analiza documentelor sociale, prin “documente sociale” înțelegând cărți de specialitate,
articole științifice, strategii și recomandări naționale și internaționale, legislație primară și
secundară, studii anterioare privitoare la fenomenele studiate etc. Ca surse de informare
sociologică am utilizat ori de câte ori a fost necesar bazele de date internaționale, via
Google Scholar, care oferă acces instantaneu la cele mai recente cercetări din domeniu.
Originalitatea temersului teoretic rezultă din maniera proprie de filtrare și ordonare a
informațiilor colectate, dar și din corelarea și analiza comparativă a acestora. De altfel,
metoda comparativă, metoda tipologică și metoda comprehensivă, ca instrumente
fundamentale ale cunoașterii și analizei sociologice, reprezintă o prezență constantă în
toate capitolele tezei de doctorat. Sintezele teoretice efectuate, care iau în analiză cele mai
recente studii din domeniu, reprezintă în sine una dintre contribuțiile originale ale lucrării
de față. În plus, pornind de la principiul metodologic al unității dintre teoretic și empiric,
cercetarea literaturii de specialitate prin prisma metodelor și tehnicilor amintite reprezenta
un demers absolut necesar din cel puțin două puncte de vedere. Mai întâi, un asemenea
demers este esențial în surprinderea stadiului actual de cunoaștere în ceea ce privește
fenomenele de absenteism și abandon școlar. A demara un proiect de cercetare sociologică,
fără a studia temeinic rezultatele cercetărilor anterioare, conduce inevitabil către
identificarea unor inferențe care deja se cunosc ori care se dovedesc nevalide din punct de
vedere epistemic, prin faptul că nu iau în calcul toate variabilele ce intervin în fenomenul
sau procesul social studiat.
O altă metodă de investigație utilizată constant în toate capitolele lucrării este
analiza statistică sistemică. Datele statistice au fost prezentate și analizate în raport cu
perspectiva integralismului sociologic, pornind de la cadrul cel mai general de analiză
(nivelul internațional), coborând treptat către cadrul particular relevant pentru tematica de
cercetare (județul Dolj). Au fost valorificate toate sursele de date statistice disponibile, cele
mai frecvent citate surse de date fiind Eurostat, Institutul Național de Statistică (I.N.S.S.E.,
mai ales rapoartele periodice, comunicatele de presă și platforma I.N.S.S. Tempo Online).
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În toate situațiile au fost utilizate cele mai recente date statistice disponibile la momentul
redactării materialului. Am folosit, de asemenea, analiza secundară, efectuată atât în raport
cu datele statistice colectate, cât și cu rezultatele cercetărilor de teren efectuate anterior cu
privire la absenteismul și abandonul școlar din România și județul Dolj.
În ceea ce privește partea practic-aplicativă a lucrării, am recurs la utilizarea
complementară a mai multor metode și tehnici de cercetare, având în vedere complexitatea
obiectului de studiu. Obiectivul general al cercetării de teren îl reprezintă înțelegerea și
explicarea fenomenelor de absenteism și abandon școlar la nivelul județului Dolj și
identificarea factorilor declanșatori, factorilor favorizanți și a consecințelor acestor
fenomene, precum și a opiniilor, așteptărilor și nevoile celor vizați de problemă. Prin
sintagma “cei vizați de problemă”, ne referim la factorii interesați, respectiv elevii, părinții,
profesorii și managerii instituțiilor școlare de la nivelul județului Dolj.
Obiectivului general îi corespund următoarele obiective specifice ale cercetării de
teren:
1. Cunoașterea mecanismelor psiho-individuale care determină și întrețin decizia
elevului de a nu frecventa sau a părăsi școala (refuzul școlii).
2. Cunoașterea influenței mediului socio-familial și a mecanismelor structurale care
determină apariția eșecului școlar.
3. Identificarea cauzelor școlare și a strategiilor pedagogice utilizate de cadrele
didactice în vederea prevenirii și ameliorării fenomenelor de absenteism și
abandon.
4. Cunoașterea modului în care este abordată chestiunea absenteismului accentuat
și cea a abandonului școlar la nivelul managementului instituțiilor școlare din
județul Dolj
5. Efectuarea unor analize comparative și corelații statistice care să pună în evidență
mecanismele psiho-sociale ale eșecului școlar.
6. Formularea unor recomandări justificate științific pentru corijarea fenomenelor
amintite.
Pornind de la obiectivele menționate, am formulat trei ipoteze de lucru, care exprimă
relații corelaționale între variabile. Nu am recurs la ipoteze descriptive, al căror număr putea
fi inepuizabil, ci am preferat efectuarea unui demers explorator, fără enunțarea prealabilă a
unor afirmații cu caracter provizoriu. Cu toate acestea, în acord cu etapele metodologiei
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cercetării, am formulat următoarele ipoteze corelaționale: “Dacă legătura emoțională printecopil este puternică, atunci elevul va înregistra performanțe școlare.”; “Cu cât gradul de
implicare al părinților în pregătirea elevului este mai mare, cu atât rezultatele școlare ale
acestuia sunt mai bune.”; “Dacă profesorii înregistrează niveluri ridicate ale satisfacției față
de propriul loc de muncă, atunci se vor implica activ în prevenirea abandonului școlar.”.
Primele două ipoteze au în vedere influența atașamentului parental și a implicării părintelui
în pregătirea elevului asupra performanțelor școlare ale acestuia, iar cea de-a treia prezumă
existența unei corelații pozitive semnificative între nivelul de satisfacție pe care profesorii
îl resimt în raport cu locul de muncă și implicarea lor în activități de prevenire a abandonului
școlar. În vederea atingerii obiectivelor și pentru testarea ipotezelor au fost utilizate
următoarele metode de cercetare sociologică:
1. Ancheta sociologică pe bază de chestionar destinat părinților din județul Dolj
(cercetare cantitativă – 300 subiecți)
2. Ancheta sociologică pe bază de chestionar destinat cadrelor didactice din județul
Dolj (cercetare cantitativă – 300 subiecți)
3. Ancheta sociologică pe bază de interviu destinat directorilor de instituții școlare din
județul Dolj. (cercetare calitativă – 10 subiecți)
4. Structura tezei de doctorat
Din punct de vedere structural, lucrarea cuprinde două părți și patru capitole. Prima
parte, cea teoretică, subsumează capitolele I, II și III și aduce în prim-plan conceptele
fundamentale, modelele explicative și tendințele statistice care vor servi ca punct de plecare
pentru partea practic-aplicativă a lucrării. Acesta din urmă corespunde ultimului capitol,
cel mai consistent ca volum și mai valoros din perspectiva aportului adus cunoașterii
fenomenelor studiate.
În primul capitol vom analiza, pentru început, raportul sociologic ce se stabilește
între socializare și educație, vom analiza conceptul de “ideal educațional” și vom ilustra
relația dintre sistemul de învățământ și subsistemele sistemului social, cu aplicare directă
la realitățile românești contemporane. Ulterior vom delimita perimetrul semantic și
principalele curente teoretice ale devianței școlare, modele ce vor fi dezvoltate și utilizate
în subcapitolele ulterioare pentru înțelegerea fenomenelor de absenteism și abandon. De
asemenea, vom defini din multiple perspective și vom clasifica după mai multe criterii
fenomenele amintite. În ceea ce privește modelele explicative, vom trece în revistă
11

paradigmele aferente sociologiei și psihologiei. Vom analiza absenteismul și abandonul
școlar ca fenomene anomice, din perspectiva paradigmei faptului social. De asemenea,
vom recurge la paradigma sistemică structural-funcționalistă pentru a identifica acele
variabile latente sau manifeste care, prin modul în care influențează regimul funcțional al
sistemului social, permit multiplicarea fenomenelor deviante și fac posibilă apariția și
perpetuarea eșecului educațional. Din perspectiva abordărilor microsociologice,
interpretative, vom analiza paradigma goffmaniană a etichetării, pentru a pune în evidență
fenomenele de devianță școlară ca formă de stigmatizare și retragere individuală din spațiul
școlar.
În continuare ne propunem să analizăm factorii determinanți ai fenomenelor de
absenteism și abandon școlar. În debutul celui de-al doilea vom trece în revistă principalele
etape ale modalităților de reflecție asupra etiologiei eșecului școlar, prezentând o serie de
studii depășite de realitățile actuale, dar care, istoric cel puțin, au constituit repere teoretice
valoroase în explicarea acestor fenomene. Ulterior, vom analiza factorii propriu-ziși,
împărțindu-I în două categorii: factori individuali și factori de mediu. În prima categorie
am încadrat sexul, factorii biologici și factorii psihologici. Dintre factorii de mediu, vom
analiza pe larg factorii familiali, factorii școlari și factorii socioeconomici.
În cadrul celui de-al treilea capitol vom creiona cadrul normativ, juridic, funcțional
în momentul de față în Uniunea Europeană și în România, precum și amploarea acestor
fenomene la nivelurile de analiză menționate. În primul subcapitol, vom aduce în discuție
aspecte ce țin de evoluția legislației în domeniu, dar și de bunele practici naționale și
internaționale în materie de prevenție și combatere a eșecului școlar. Nu ne propunem un
itinerariu propriu științelor juridice, un inventar al actelor legislative și al prevederilor
aferente, ci o abordare strict sociologică, centrată pe efectele pe care le-au avut în plan
social măsurile implementate. O atenție aparte o vom acorda măsurilor de prevenție a
eșecului școlar din perioada pandemiei de Covid-19, prezentând atât modul în care
România s-a adaptat trecerii școlii în online, cât și modele de bune practici din țări
europene. Vom întreprinde mici studii de caz pentru a vedea ce soluții s-au găsit (dacă sau găsit) pentru ameliorarea situației a două categorii de elevi aflați în situații de risc chiar
înainte de pandemie: elevii cu CES și elevii din mediul rural. Ulterior, vom radiografia, pe
baza datelor ststistice, situația părăsirii timpurii a școlii la nivel european, național și
județean, utilizând analiza statistică sistemică ca metodă principală de lucru.
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Ultimul capitol corespunde părții practic-aplicative al lucrării și este structurat în
concordanță cu etapele investigației sociologice. Ca în cazul oricărei cercetări empirice,
am pornit de la identificarea și prezentarea rezultatelor cercetărilor întreprinse anterior cu
privire la cauzele și formele de manifestare ale absenteismului și abandonului școlar la
nivelul județului Dolj. Ulterior, am expus pe larg metodologia utilizată, incluzând aici
scopul și obiectivele, ipotezele de lucru, variabilele cercetării, metode și tehnici utilizate,
populație și eșantion, procedura de colectare și prelucrare a datelor, limitele cercetării.
Ulterior, am prezentat pe larg rezultatele fiecărei anchete sociologice realizate. În cazul
anchetelor cantitative, elementele descriptive se îmbină cu analiza inferențială a datelor,
motiv pentru care nu am considerat necesar un subcapitol distinct destinat corelațiilor
statistico-sociologice.
5. Concluzii și reflecții
Absenteismul școlar reprezintă deopotrivă o problemă individuală și socială. Deși
își poate avea rădăcini în mediul socio-cultural în care a fost socializat copilul,
absenteismul reflectă atitudinea de lipsă de interes, motivație și încredere în educația
școlară, atitudine care, la rândul ei, are o componentă individuală și una socială.
Nefrecventarea cursurilor poate exprima o problemă emoțională (o formă de evadare fizică
și psihologică din situația percepută ca amenințătoare). În primul capitol al lucrării, am
prezentat modelul teoretic al absenteismului școlar dezvoltat de Heyne și care distinge între
absenteism ca retragere socială din spațiul școlar și absenteism ca retragere individuală din
spațiul școlar. Prima formă prezintă următoarele caracteristici: situația școlară este
cunoscută de părinți; părinții depun eforturi pentru a încuraja elevul să rămână acasă;
modelele culturale cultivate în familie sunt contrare culturii promovate în spațiul școlar; nu
există nicio formă de efort parental pentru a încuraja elevul să participe la cursuri.
Absenteismul ca retragere individuală din spațiul școlar prezintă două caracteristici:
retragerii școlare îi este asociată suferința emoțională; părinții au depus sau își exprimă
intenția de a depunde eforturi pentru a încuraja frecventarea școlii.
Dihotomia individual/social se păstrează și când discutăm despre factorii
determinanți ai fenomenelor de absenteism și abandon. Am delimitat două abordări
posibile când vine vorba de înțelegerea factorilor determinanți ai absenteismului și
abandonului școlar: o abordare individualistă, tradițională, și o abordare mai recentă,
colectivistă, care pune accent pe factorii structurali, instituționali și ecologici (de mediu).
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Abordarea individualistă vede în caracteristicile sociale, psihologice și demografice ale
elevului cauza primară a comportamentului său deviant din spațiul școlar, respectiv
explicația primară pentru refuzul sau părăsirea timpurie a școlii. Factorii familiali și
grupurile de egali joacă un rol major în mecanismul cauzal, dar nu direct, ci mediat de
conștiința individului: experiența personală și de grup structurează anumite cogniții și
sisteme de reprezentări și valori-atitudini care pot justifica, ulterior, decizia elevului de a
se retrage din mediul școlar. Prin urmare, chiar dacă admite influența factorilor externi în
fundamentarea acestei decizii, abordarea individualistă tradițională îl consideră pe elev
principalul responsabil pentru situația în care se află. Comportamentele predelincvente,
precum absenteismul accentuat și abaterile disciplinare, fac ca elevul să fie etichetat drept
“deviant”, cu toate consecințele care decurg din actul etichetării. Este bine-cunoscută în
sociologie teorema lui Thomas, care susține că o situație definită drept reală ajunge să
devină reală prin consecințele pe care le generează. Prin urmare, o responsabilizare
excesivă a elevului pentru situația în care se găsește nu face decât să întărească respectivul
comportament. Criticii perspectivei tradiționale (individualiste) nu pot contesta corelațiile
statistice, realitățile matematice, care demonstrează legătura – uneori directă, alteori
mediată – dintre factorii individuali și predispoziția spre absenteism, respectiv abandon
școlar. Cum abordarea tradițională a fost dominantă până în urmă cu două decenii, datele
privind influența factorilor individuali în generarea devianței școlare sunt și cele mai
numeroase și mai bine documentate, constituind cei mai importanți predictori ai
fenomenului.
Analiza statistică sistemică a pus în evidență faptul că rata abandonului a înregistrat
un trend descendent constant la nivel european, de la 13,2% în 2013 la 9,9% în 2020. Rata
abandonului la nivelul Uniunii Europene a scăzut cu 3,3 puncte procentuale din 2011 până
în 2020. În anul 2020, proporția celor care au părăsit timpuriu școala a variat de la 2,2% în
Croația la 16,7% în Malta. Obiectivul de referință stabilit prin Cadrul Strategic pentru
Cooperarea Europeană în Domeniul Educației și Formării pentru 2020 a avut în vedere
reducerea ratei abandonului timpuriu la sub 10%, obiectiv atins în 2020, Pentru 2030 se
dorește reducerea ratei la mai puțin de 9%.
În România, abandonul școlar a înregistrat fluctuații semnificative, variații majore
pe cicluri de învățământ, dar care au corespuns unui trend descendent, departe însă de
idealurile Strategiei privind părăsirea timpurie a școlii în România 2015-2020. La nivelul
județului Dolj, studiul sistematic al fenomenelor de absenteism și abandon a început cu
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mult înainte ca aceste preocupări să fie impulsionate de măsurile adoptate la nivel național
în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020. În cadrul Centrului Județean de
Resurse și Asistență Educațională Dolj (C.J.R.A.E.) au fost întreprinse studii sistematice
încă din anul 2006. Aceste studii, pe care le-am analizat în lucrare, au abordat aspecte
precum factorii determinanți, formele de manifestare, amploarea fenomenelor la nivelul
fiecărei unități școlare, distribuția pe gen, pe medii de rezidență etc. Am constatat că, în
general, rata abandonului a urmat la nivel județean, tendințele înregistrate la nivel național.
Astfel, până în anul școlar 2014-2015, cea mai mică rată a abandonului a fost înregistrată
în anul școlar 2012-2013. Vârful a fost atins în 2014-2015, după care rata abandonului a
cunoscut un trend constant descendent. În anul școlar 2018-2019, rata abandonului școlar
atingea valoarea de 1,46%, cea mai redusă din perioada supusă analizei.
În continuare, vom prezenta cele mai importante concluzii ale investigației
sociologice pe care am efectuat-o și care constituie, totodată, contribuția adusă de prezenta
teză de doctorat la dezvoltarea domeniului. Fenomenele de abandon ori absenteism școlar
trebuie analizate, înțelese și explicate prin prisma unor numeroase filtre. Unul dintre acestea
este reprezentat de elevii înșiși, deoarece, prin intermediul lor, prin propriile experiențe și
sentimente, putem identifica, diagnostica și trata eventualele cauze generatoare de eroziuni
ale procesului educațional. Chestionarul aplicat elevilor a reușit să culeagă o serie de date
esențiale. În prima parte a acestuia, am dorit să evaluăm gradul de dificultate al unor posibile
probleme, ce împiedică pregătirea lor școlară. Astfel, temele numeroase (cu toate acestea,
76% dintre subiecți afirmă că realizează temele pentru acasă), pauzele scurte și orarul prea
încărcat se dovedesc a fi principalii inamici ai subiecților anchetei (procente ridicate
atribuite acestor afirmații confirmă faptul că ele constituie dificultăți întâmpinate de elevi
în cadrul procesului educațional prin care trec). Alte aspecte întâlnite în viața școlară,
precum profesorii prea exigenți, evaluările frecvente, lecțiile greoaie, relațiile tensionate
între colegi au înregistrat, în general, procente destul de scăzute ca grad de dificultate.
De asemenea, am dorit să descoperim cele mai frecvente probleme direct legate de
absențele nemotivate (68% dintre respondenți au afirmat că nu s-au confruntat niciodată cu
un astfel de eveniment, în timp ce 32% dintre aceștia au declarat contrariul, ceea ce scoate
în evidență o situație pozitivă, o imagine stabilă, echilibrată, în ceea ce privește marea
majoritate a respondenților, dar o situație îngrijorătoare pentru mai bine de un sfert). În acest
sens, am aflat că o sursă consistentă a absențelor nemotivate este reprezentată de insitențele
celorlalți colegi la chiul, astfel influența negativă a grupului de egali, a anturajului constituie
uneori un pericol inevitabil. Mustrarea din partea profesorilor, dar și din partea părinților
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sunt consecințele cele mai răspândite vizavi de absenteismul școlar, subliniindu-se deci,
nevoia unor sancțiuni solide ce trebuie să provină din mai multe surse, în cazul nostru școala
și familia de origine.
Pe baza chestionarului aplicat, putem afirma faptul că, în genere, elevii sunt foarte
mulțumiți și mulțumiți de rezultatele lor școlare, de relația cu părinții, de notele obținute, de
legăturile colegiale, familiale și școlare. De asemenea, aceștia consideră că au un vocabular
bogat, înțeleg repede lucrurile, văd cititul ca pe o activitate relaxantă și atractivă.
Ceea ce este foarte interesant constă în atitudinea elevilor față de afirmația „Școala
reprezintă calea mea către succes”, deoarece 84% dintre aceștia sunt de acord în foarte mare
măsură, în mare măsură și oarecum cu enunțul expus. Această situație scoate la lumină
faptul că elevii sunt conștienți că educația formală primită în cadrul școlii, informațiile și
experiențele asimilate aici creează succesul adultului de mâine, consolidează un viitor
strălucit. Un alt aspect intrigant extras din răspunsurile primite constă ponderea foarte
scăzută a tuturor posibililor factori ce ar putea conduce spre abandon școlar (abuz verbal/
fizic din partea colegilor, marginalizare, divorțul părinților, distanța lungă între domiciliu și
unitatea de învățământ, stresul generat de teme, neimplicarea familiei, situația financiară
precară).
De asemenea, elevii din lotul investigat afirmă că au relații bune sau foarte bune cu
părinții lor, sunt susținuți financiar de aceștia, bucurându-se și de suportul lor moral. În plus,
au succes școlar, dovadă fiind mediile și notele mari primite ((între 9,50 si 10 (72%), între
9 și 9,50 (13%), între 8 și 9 (10%), între 6 și 7 (4%) și între 5 și 6 (1%)).
Cheia succesului educațional al unui elev constă în descoperirea, încurajarea și
maximizarea capacităților, calităților, aptitudinilor sale. De aceea, acesta are nevoie de
susținere continuă, de ajutor și sprijin permanent din partea familiei de origine, în primul
rând (părinții trebuie să conștientizeze esențialitatea educației în viața copilului lor și să
acționeze corespunzător în cazul în care observă apariția anumitor eroziuni), iar în al doilea
rând, din partea profesorilor ori a comunității (aceștia trebuie să fie foarte bine instruiți în a
transmite elevului cele mai bune învățături, în a-l asculta și sprijini în probleme sale, tocmai
pentru a creea o atmosferă prietenoasă în care fenomenele abandonului ori absenteismului
școlar să fie doar niște subiecte de discuție cu rol educativ/ informativ).
Un alt filtru prin care fenomenele de abandon ori absenteism școlar trebuie privite,
explicate și analizate este reprezentat de părinți. Aceștia joacă un rol primordial în viața
copiilor săi, fiind principalii cârmuitori ai unor destine în construcție, iar intervenția lor
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continuă în această experiență inedită, anume școala, este esențială, vitală și absolut
necesară.
Și în cazul acestei categorii de subiecți a fost aplicat un chestionar format din
numeroase întrebări-cheie. Un prim aspect pe care am dorit să îl analizăm constă în
consistența relației părinte-copil, ca principal indicator al unei comunicări sănătoase și
solide. Am descoperit că, În momentul în care copilul nu este în vacanță, părinții îl întreabă
despre ce s-am mai întâmplat la școală zilnic (79% dintre respondenții alești au afirmat acest
fapt), ceea ce scoate în evidență implicarea serioasă a familiei în viața elevului. În plus, 76%
dintre copiii subiecților anchetați nu au avut probleme legate de absențele nemotivate, în
timp ce 24% dintre aceștia au avut (principalele cauze ale acestor absențe nemotivate, din
perspectiva părinților, sunt dezinteresul elevilor față de școală și influența negativă a
grupului de prieteni. În momentul în care elevul are o problemă, elevul alege să discute cu
mama (37%), cu ambii părinți (32%) ori cu dirigintele/diriginta (12%). Atașamentul matern
pare să rămână puternic și constant, mai ales că analiza pe sexe, medii de rezidență și ciclu
de învățământ nu pune în evidență diferențe semnificative.
Recomandările părinților implicați în cercetarea desfășurată cu privire la scăderea
abandonul școlar sunt următoarele: școala ar trebui să comunice mai des cu părinții,
consilierea psihologică, lecțiile interactive, decontarea în întregime a costurilor pentru
navetă. Astfel, familia consideră că doar o interacțiune constantă cu școala, dar și cu alte
persoane, specialiști psihologi, consilieri educaționali ar putea reduce ori chiar elimina
pericolul adus de cele două fenomene mai sus amintite.
Un al treilea filtru prin care fenomenele de abandon ori absenteism școlar trebuie
privite, explicate și analizate este reprezentat de cadrele didactice. Acestea reprezintă
cârmuitorii principali din cadrul educației formale prin care orice copil trece sau ar trebui să
treacă. Uneori, ajutorul lor este esențial, mai ales în cazul familiilor dezbinate, dezorganizate
în care elevul nu găsește sprijin emoțional, moral ori financiar. De aceea, rolul profesorului
este unul vital.
În perspectiva cadrelor didactice, fenomenul abandonului școlar reprezintă o
problemă actuală gravă, care necesită soluții immediate (82%). De asemenea, câțiva
profesori consideră că abandonul școlar este o problemă actuală, dar care este ținută sub
control (18%). În plus, este prezentată atitudinea cadrelor didactice vizavi de absenteismul
școlar. Astfel, se pare că în viziunea lor acesta reprezintă o problemă actuală gravă, care
necesită soluții immediate (76%). Regăsim și o pondere considerabilă în ceea ce privește
varianta de răspuns „Reprezintă o problemă actuală, dar care este ținută sub control”. Restul
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de 2% este atribuit variantei „Nu reprezintă o problemă reală a învățământului românesc”.
Ceea ce este de menționat este și faptul că 51% (abandon)/ 65% (absenteism generalizat)
dintre subiecții chestionați, așadar mai mult de jumătate, au declarat că s-au confruntat des
și foarte des cu astfel de cazuri, evidențiindu-se astfel imaginea unor trasee educaționale
disfuncționale.
Un alt aspect pe care am dorit să îl urmărim a constat în verificarea presupoziției
conform căreia cadrele didactice ar fi contribuit la procesul de „reabilitare școlară”, de
readucere pe drumul cel bun a elevilor aflați în situații limită. Astfel, spre surprinderea
noastră, am descoperit că 77% dintre profesorii chestionați au declarat că au reușit să
realizeze acest fapt, ceea ce pune în lumină, de această dată, un fenomen pozitiv născut din
unul negativ. Cei mai mulți profesori care au adus pe drumul cel bun un elev au apelat la
discuțiile frecvente cu familia (69%), constatare ce subliniază încă o dată importanța
parteneriatului real familie-școală. Profesorii chestionați consideră că o comunicare mai
mare cu părinții (38%), consilierea psihologică (30%) și mărirea burselor școlare (15%) ar
trebui să fie metode prin care abandonul școlar să fie evitat.
Deoarece profesorii interacționează cu elevii în timpul orelor de curs, ar fi esențial
ca aceștia să observe acele comportamente, atitudini disfuncționale și să încerce, cu ajutorul
familiei, să le restructureze. De aceea, triada elev-părinte-profesor este esențială în demersul
de combatere a abandonului ori absenteismului nemotivat. De asemenea, programele
finanțate nerambursabil, diversele proiecte guvernamentale ori nonguvernamentale
implementate de autoritățile publice centrale și locale ori ONG-uri, asociațiile îndreptate
spre elevii aflați în situații economico-sociale precare sunt menite a interveni în parcursul
educațional al elevilor lipsiți uneori de orice orizont. Oferirea de alimente corespunzătoare
dezvoltării benefice a organismului în funcție de vârstă, antrenarea capacităților și
aptitudinilor, incitarea imaginației, a creativității, a simțului critic, stimularea încrederii de
sine prin sporirea stimei de sine, responsabilizarea, susținerea materială, morală,
emoțională, punerea la dispoziție a unui specialist (psihologul școlii, spre exemplu ori
consilieri educaționali), încurajarea confesării și a descărcării emoționale, frecvența sporită
a activităților extracurriculare, recreative, relaxante reprezintă exemple reale, cu rezultate
cuantificabile ce pot reduce fenomenele de abandon ori absenteism școlar.
Fenomenele școlare mai sus amintite trebuie identificate, analizate și combătute din
timp pentru a obține rezultatele dorite. Obiective strategice precum “reducerea ratei de
părăsire timpurie a școlii la valoarea x până în anul y” se dovedesc hazardate dacă nu sunt
însoțite de politici sociale și educaționale adecvate, cu impact real las nivel de unitate
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școlară, de familie și de comunitate locală. În această luptă, care macină viața
învățământului românesc de trei decenii, este necesară consolidarea relației elev-părinteprofesor; această relație devine funcțională doar în momentul în care cei trei conlucrează,
interacționează și își maximizează forțele în virtutea educației și a beneficiilor aduse de
aceasta. De altfel, potrivit rezultatelor cercetării de față, acesta este punctul prioritar de
intervenție spre care ar trebui să se orienteze practicile pedagogice și politicile în domeniu.
Fenomenele de abandon ori absenteism școlar reprezintă un subiect sensibil, delicat,
cunoscut și foarte bine împământenit în conștiința colectivă și în dezbaterea publică, subiect
ce trebuie tratat cu mare responsabilitate și implicare. După cum am demonstrat prin analiza
statistică sistemică, aceste cazuri nu sunt deloc rare, având cauze multiple: indiferența
familiei de origine, lipsa interesului din partea părinților vizavi de viața școlară a copilului,
nonintervenția comunității locale, marginalizare din partea colegilor, bullyng, situația
economică precară, lipsa unui deschizător de drumuri în viața elevului etc.
Analiza inferențială a datelor colectate a pus în evidență următoarele constatări:
➢ 24% dintre elevii chestionați declară că, în general, nu își fac temele pentru acasă.
Întrebați care este motivul, au evocat cel mai frecvent lipsa interesului față de
această activitate (32%), respectiv lipsa cunoștințelor necesare (28%) și a sprijinului
venit din partea părinților. Motive secundare sunt implicarea în treburile casnice,
lipsa accesului la informații relevante și statusul profesional. Cei mai mulți elevi
care nu își fac temele pentru acasă din cauza treburilor gospodărești provin din
mediul rural (72%). Tot din mediul rural sunt și majoritatea (64%) celor care au
menționat lipsa accesului la surse de informare drept principala cauză. În ceea ce
privește celelalte cauze, nu am identificat variații majore în funcție de mediul de
rezidență.
➢ Am identificat o corelație pozitivă între capacitatea de adaptare la cerințele mediului
școlar și probleme legate de absențele nemotivate. Altfel spus, predispoziția de a
absenta fără motiv este mai ridicată în cazul elevilor care nu dispun de capitalul
intelectual necesar pentru a face față cerințelor din mediul școlar. Fenomenul a fost
teoretizat de P. Bourdieu prin teoria capitalului simbolic, prezentată în cel de-al
doilea capitol al lucrării.
➢ Există o corelație semnificativă între gen și capacitatea de adaptare la cerințele
mediului școlar, la care băieții tind să se adapteze mai greu decât fetele, Și în acest
caz, literatura de specialitate oferă fundament teoretic consistent, în mare parte
expus în cel de-al doilea capitol al lucrării.
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➢ Intensitatea legăturii emoționale cu părinții corelează pozitiv cu rezultatele școlare,
operaționalizate în cazul nostru prin media generală obținută de elev pe parcursul
ultimului semestru. Altfel spus, elevii care au obținut note bune sunt cei care au o
legătură emoțională puternică cu părinții. Pe de altă parte, atitudinea față de școală
corelează negativ cu atașamentul parental. Elevii care au declarat că le place puțin
și foarte puțin la școală sunt, în mare măsură, cei care nu au dezvoltat o relație de
atașament puternică cu părinții. Este de remarcat și valoarea coeficientului Pearson
care a rezultat din corelarea scorurilor obținute la cele două scale sumative utilizate.
Acesta indică o legătură pozitivă semnificativă între capacitatea elevului de a se
adapta cerințelor mediului școlar și legătura emoțională avută cu părinții. În
concluzie, prima ipoteză se confruntă: cu cât legătura emoțională părinte-copil este
mai puternică, cu atât rezultatele școlare ale elevului sunt mai bune
➢ 10% dintre elevi au declarat că s-au gândit, cel puțin o dată, că ar fi mai bine să
renunțe la școală. Am schițat un profil socio-demografic dominant al elevului din
această categorie. Astfel, probabilist vorbind, elevul care a luat în calcul opțiunea
de a părăsi școala este băiat, trăiește în mediul rural, a dezvoltat o slabă legătură
emoțională (atașament) cu părinții și dispune la un nivel redus de capacitățile
cognitive necesare pentru a se putea adapta cerințelor din mediul școlar.
➢ Există o corelație pozitivă semnificativă între nivelul de implicare al părinților și
media generală cu care elevul a încheiat ultimul semestru. Prin urmare, cea de-a
doua ipoteză se confirmă: Cu cât părinții se implică mai mult în pregătirea elevului,
cu atât mai bune vor fi rezultatele școlare ale acestuia.
➢ Analiza statistică nu a pus în evidență o corelație semnificativă între mediul de
rezidență și gradul de implicare în pregătirea școlară a elevului. Prin urmare, cel
puțin la nivelul lotului investigat în cercetarea de față, nu putem afirma că părinții
din mediul rural se implică mai puțin în formarea copilului decât cei din mediul
urban. De asemenea, corelația cu sexul nu a evidențiat diferențe semnificative
statistic.
➢ 7% dintre părinți declară că nu au de gând să își susțină copilul în finalizarea
studiilor. Am alcătuit un profil sociodemografic probabilist al părintelui din această
categorie. Astfel, părintele care nu își susține copilul în finalizarea studiilor
întrunește următoarele caracteristici: este bărbat, trăiește în mediul rural, nu are
studii liceale, se implică foarte puțin spre deloc în pregătirea școlară a elevului.
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➢ Există o corelație pozitivă puternică între nivelul satisfacției profesionale resimțite
de elevi și implicarea în programe de prevenire a abandonul școlar. Prin urmare, cea
de-a treia ipoteză se confirmă: Dacă profesorii sunt satisfăcuți cu propriul loc de
muncă, atunci se vor implică activ în prevenirea abandonului școlar.
Cercetarea calitativă ne-a facilitat înțelegerea fenomenelor de absenteism și abandon
printr-un al patrulea filtru, respectiv cel al managerilor de instituții școlare. Răspunsurile
primite de la cei zece manageri ale celor zece unități de învățământ selectate spre studiere
au conturat un tablou complex și complet în ceea ce privește abandonul/ absenteismul
școlar, prin filtrul a două medii de rezidență-rural/ urban (cinci unități școlare din mediul
rural, cinci unități școlare din mediul urban).
Prima întrebare a interviului aa avut drept obiectiv identificarea celor mai importanți
factori determinanți semnificativi ce pot produce apariția fenomenelor mai sus menționate.
Informațiile primite s-au asemănat în mare parte, concentrându-se pe aspecte economice
(lipsa banilor, inexistența unui suport material consistent), sociale, familiale, psihologice,
emoționale (respingere din partea colegilor, insatisfacție generată de notele mici, neatenția
primită din partea cadrelor didactice). Acești factori pot avea repercusiuni la nivelul
psihicului elevului, determinându-l să părăsească băncile școlii, de aceea ajutorul exterior
este vital.
A doua întrebare cuprinsă în ghidul de interviu a fost subsumată obiectivului de a
cunoaște strategia managerială proiectată și planificată la nivelul unității școlare pentru
ameliorarea fenomenelor de abandon și absenteism școlar. Astfel, fiecare dintre cei zece
respondenți au oferit date concrete despre strategia de combatere a fenomenelor de
absenteism și abandon la nivelul unităților școlare. Majoritatea răspunsurilor primite
gravitează în jurul existenței esențiale a unor programe și proiecte cu finanțare
nerambursabilă ce se adresează elevilor aflați în dificultate educațională (fie nu dețin resurse
financiare, fie nu au parte de suport moral din partea familiei ș.a.m.d.). Programele de sprijin
au în vedere oferirea de hrană, alimente corespunzătoare vârstei, rechizite, posibilitatea de
a interacționa cu alți elevi, de a comunica, de a se confesa și de a fi consiliați în virtutea
reintegrării lor școlare. De asemenea, alte strategii se bazează pe discuțiile dese cu familiile
de proveniență a elevilor, pe implicarea părinților în procesul școlar și educarea acestora, pe
dorința de conștientizare a părinților față de gravitatea situației în care copilul lor se află,
dar și pe apelul la comunitatea locală, deoarece este nevoie de numeroase surse de ajutor
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extern pentru eliminarea acestor fenomene negative din viața elevilor (acțiunea convergentă
a factorilor interesați).
A treia întrebare se concentrează asupra a trei măsuri aplicate la nivelul unității de
învățământ, având rezultate cuantificabile. Toate răspunsurile primite gravitează în jurul
ideii de relaționare. Această legătură implică mai multe personaje/lideri cu rol principal,
anume părinții, ce trebuie puși în temă cu situația școlară a copilului lor (ședințe dese cu
părinții, discuții telefonice, monitorizarea accentuată a situației familiale a copilului),
profesorii (implicarea lor în diferite proiecte privind abandonul școlar, instruirea lor în ceea
ce privește gestionarea unor astfel de cazuri, pregătirea de activități interactive, recreaticve
ce au rolul de a mijloci comunicarea, relaxarea, interacțiunea, alcătuirea unor comisii de
prevenție a abandonului la nivel de școală), comunitatea locală (creșterea empatiei acesteia,
implicara sa prin donarea de materiale necesare studiului), elevul (discuții dese cu acesta,
confesări și conversații serioase privind diferite evenimente cu potențial traumatic,
conștientizarea pericolului la care se supune prin renunțarea la școală, susținerea materială,
morală a copilului, monitorizarea absențelor și motivarea lor, supravegerea amânunțită a
situației familiale și identificarea posibilelor disfuncționalități relaționale).
A patra întrebare se referă la argumentele pro și contra față de importanța activităților
extrașcolare și extracurriculare ca modalități de implicare. După cum am observat,
implicațiile pozitive ale acestor tipuri de activități sunt numeroase (eficiente, benefice,
relaxante, creative, ajută dezvoltarea cognitivă, mentală și emoțională a elevilor, mijlocesc
interacțiunea, cunoașterea lumii înconjurătoare, leagă prietenii între elevi de vârste diferite,
oferă copiilor pachete cu alimente benefice pentru sănătatea lor, sprijină interacțiunea mai
amplă cu profesorii ce îi ajută la temele la care întâmpină dificultăți, elevii capătă încredere
în propriile forțe prin sporirea stimei de sine, elevii se descoperă pe ei înșiși și reușesc să își
maximizeze capacitățile, aptitudinile și calitățile etc.), în timp ce aspectele negative țin de
piedci

precum

situația

economică

precară,

indiferența

părinților,

neasumarea

responsabilităților, cadrul dezastruos produs de pandemia globală, nevoia de a
complementariza activitățile extracurriculare cu programa școlară.
Ultima întrebare s-a centrat asupra a trei direcții de acțiune cu finalități pozitive pe
termen scurt, mediu și lung, implementate sau planificate la nivelul unității școlare în
privința prevenirii absenteismului și abandonului școlar. Observăm aici o mai mare
preponderență a implicării în diferitele programe specializate (Erasmus+, Programul Șotron,
Crucea Roșie Craiova, Asociația ACT, proiectul Rose), în mediul urban decât în mediul
rural, unde a fost menționat un singur program de acest tip, anume Școala după Școală. În
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plus, au fost foarte des menționate importanța orelor remediale, sprijin suplimentar la
materiile cu rezultate slabe, puterea exemplului și promovarea elevilor cu un traseu școlar
strălucit, sprijinul material, moral și emoțional prin consilieri specializați gata să îi ajute pe
elevii aflați în dificultate.
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