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I. ARGUMENT 
 

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice, problemele de relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut 

cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor, problemele financiare sau munca în 

străinătate etc.) determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut. 

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, 

supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, frica de examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, 

uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv 

al existenţei unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 

Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel gimnaz, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea 

fenomenului. 
 

 

II. ABSENTEISMUL: DEFINIRE, DESCRIERE,  FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ ABSENTEISMUL 

 

  II.1. DEFINIRE 
Conform definiţiei dată de Norbert Sillamy în lucrarea "Dicţionar de Psihologie LAROUSSE" (1998), termenul de absenteism constituie lipsa 

de la şcoală sau de la locul de muncă. Din punct de vedere educaţional, absenteismul este una dintre cauzele eşecului şcolar. Motivele invocate privesc 

îndeosebi sănătatea şcolarului sau aceea a mamei, dar în unele regiuni rurale se observă şi faptul că proporţia absenteismului creşte în perioada 

muncilor agricole. 

Literatura ştiinţifică referitoare la absenteismul școlar este caracterizată de diverse definiții. Studiile anterioare arată că absenteismul școlar este 

legat de o serie de preocupări privind sănătatea, de comportamentele de risc pentru sănătate și de abandonul școlar (Askeland, 2015). Cecetătorii 

afirmă că aproape toţi copiii şi adolescenţii sunt absenţi câteva zile de la şcoală în timpul unui an şcolar. Absența școlară poate fi scuzabilă / fără 
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probleme dacă este cauzată de boli sau alte cauze acceptate sau inexplicabilă / problematică dacă este din motive de mediu, social, psihiatric sau din 

alte motive. Adesea, termenii absenteism și refuz școlar sunt folosiți în descrierea absenteismului școlar problematic (Ingul, 2012). 

 De asemenea, se sugerează că absenteismul școlar este un factor de risc şi o cauză a dificultăţilor de relaţionare (Shute, 2005), iar perioada 

adolescenţei este un proces complex de maturizare și dezvoltare care variază în funcție de indivizi și de culturi. Trecerea cu succes a acesteia la vârsta 

adultă are drept rezultat maturitatea biologică, sentimentul siguranţei de sine, abilitatea de a se bucura de prietenii strânse și de apartenența la un grup, 

de capacitatea mentală de a face față provocărilor vieţii. Cu toate acestea, eșecul de a gestiona în mod adecvat această desfășurare fizică, emoțională, 

cognitivă și morală a adolescenței poate duce la o identitate deviantă și la anomalii comportamentale (Chinawa, 2014). 

 

 II.2. DESCRIEREA ABSENTEISMULUI ȘCOLAR 
Absenteismul şcolar a devenit o problemă complexă, educațională, politică și socială care generează o creștere a interesului între profesori, 

cercetători și factorii de decizie politică. Problema absenteismului devine preocuparea fiecărui membru al societății deoarece are consecințe negative 

atât la nivel individual, cât și la nivel social. Problema este precipitată de interacțiunea factorilor care sunt atât interni cât și externi față de elev și / sau 

de școală. Chestiunile financiare precum şi cele legate de sănătatea familiei, climatul școlar scăzut, consumul de droguri și alcool, problemele de 

transport și atitudinea diferită față de educație a comunității sunt printre condițiile adesea asociate cu absența frecventă a unui elev de la școală. 

Absenteismul şcolar este un factor major care riscă astăzi să scadă standardul în sistemul de învățământ școlar. Viitorul națiunii are loc 

întotdeauna în școli. Școala este o instituţie care se ocupă de îmbunătățirea societății (Khatri, 2013). Absenteismul școlar are un impact amplu asupra 

progresului și viitorului academic al adolescentului. Absenteismul creează un mediu de clasă obositor și neplăcut, distruge mediul dinamic de instruire 

și afectează negativ bunăstarea generală a cursurilor. În termeni de calitate, absenteismul este o risipă de resurse educaționale, timp și potențial uman, 

iar elevii care au probleme de absenteism suferă, în general, din punct de vedere academic și social (William, 2000). 

Atunci când elevii încep să lipsească de la şcoală, această conduită reprezintă un semnal al existenţei unor probleme de comportament specific 

cum ar fi: situaţii conflictuale, frustrări, rezolvarea unor probleme care îi depăşesc. În acest sens, absenteismul constituie o formă de agresiune pasivă 

împotriva şcolii, indicând faptul că elevii lipsesc de la şcoală chiar cu riscul de a fi pedepsiţi. La nivel individual, se poate afirma că există puternice 
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influenţe între absenteism şi stima de sine din perspectiva cauzelor şi efectelor. Este cunoscut faptul că stima de sine se bazează pe autoevaluare, iar 

evaluarea se face prin raportare la patru surse, respectiv: părinţi, profesori, colegi, şi prieteni. Cele patru mijloace de evaluare formează în acelaşi timp 

şi patru surse de presiune, pentru îndeplinirea rolurilor sociale pe care adolescentul trebuie să le parcurgă. Toate cele patru roluri în care adolescentul ar 

dori să se implice presupun adaptare, relaţionare, respectare de norme. Nereuşita oricăruia dintre cele patru roluri face ca adolescentul să să se izoleze, 

recurgând la absenteism în mediul şcolar. 

 

 II.3. FACTOREII  CARE INFLUENȚEAZĂ ABSENTEISMUL 

Schimbarea atitutidinii faţă de şcoală manifestată prin dezinteresul adolescentului faţă de aceasta, nu se produce pe neaşteptate ci există 

întotdeauna semnale relevante ale apariţiei ei. Orice nereuşită care nu este remercată la timp poate antrena elevul într-un proces de neputinţă de 

adaptare. Cu toate acestea, elevii au motivații diferite pentru același comportament. Acest lucru poate fi văzut clar şi în cazul absenteismul. De 

exemplu, un elev poate lipsi de la ore pentru a-și petrece timpul cu prietenii în afara şcolii, în timp ce un al doilea elev poate lipsi de la ore pentru a-și 

asuma responsabilități familiale. În consecință, înțelegerea motivării elevilor pentru lipsa participării la ore este un prim pas important în proiectarea 

intervențiilor care sunt mai susceptibile de a reuși. 

De asemenea, este foarte important să avem o înțelegere detaliată a factorilor cauzali care afectează absenteismul în școală luând în calcul 

aspecte ce ţin de: adaptabilitate, motivaţia individuală, atitudinea elevului şi a cadrului didactic faţă de şcoală, relaţia profesor-elev, problemele 

financiare şi familiale, starea de sănătate a elevului, factorii de mediu, etc. Astfel au fost identificați următorii factori cheie: 

• Insuccesul şcolar; 

• Lipsa de interes a elevului de a merge la ore (chiulul); 

• Posibilitățile de divertisment cum ar fi mall-uri, cafenele, jocuri pe calculator, etc.; 

• Fobia socială (lipsa prietenilor), sănătatea (boala) și complexul de inferioritate; 

• Mediu de învățare nefavorabil, relații interpersonale neconductive între elevi și profesori; 

• Insuficienta pregătire profesională şi psiho-pedagogică a unor cadre didactice;  
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• Gradul redus de folosire a metodelor activ-participative, în procesul de predare-învăţare; 

• Excesul de teme și uneori, teama de examinare împiedică elevii să mai meargă la școală; 

• Lipsa de preocupare a cadrelor didactice pentru stimularea interesului elevilor faţă de învăţătură; 

• Așteptările ridicate ale părinților deteriorează de asemenea participarea unui elev la ore; 

• Părinții nu au control asupra copiilor lor, iar răsfățul din partea familiei cauzează absenteismul; 

• Familia nu își poate permite educația sau educația nu este o necesitate primară; 

• Indiferenţa părinţilor faţă de situaţia şcolară a copiilor; 

• Stările conflictuale dintre părinţi, oferă influenţe educative negative pentru copii; 

• Infrastructura tehnico-edilitară, familia trăieşte într-o comunitate rurală izolată; 

• Distanţele mari de la domiciul la şcoală, etc. 

 

III. CONSECINȚELE ABSENTEISMULUI 

III.1. PRINCIPALELE CONSECINȚE ALE ABSENTEISMULUI ȘCOLAR 

Repersursiunile absenteismului şcolar la adolescenţi sunt multiple, începând cu pierderi din sistemul de cunoştinţe, continuând cu manifestări 

de comportamente delicvente, conflicte cu părinţii şi chiar grupul de prieteni, insuccese frecvente sau eşecuri şcolare, mergând până la abandonul 

şcolar, ca ultimă etapă a absenteismului. Pe termen lung, consecinţele sunt altele. Ele au în vedere inadaptarea socio-profesională determinată de 

insuficienta pregătire, sau nefinalizarea studiilor, cu urmări asupra imaginii de sine şi implicit a stimei de sine, care într-un final pot da naştere la boli 

psihice, deci la un randament social scăzut. Aşadar, o analiză detaliată a consecinţelor absenteismului şcolar la adolescenţi presupune studierea 

acestora din multiple perspective asupra cărora pot avea influenţe, respectiv: 

- Asupra elevilor absenți, prin: 

• afectarea progresului educaţional; 

• încetinirea procesului de învăţare; 
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• scăderea performanţei şcolare; 

• imposibilitatea în a-şi face prieteni; 

• pierderea încrederii și a respectului de sine datorită faptului că nu pot înțelege lecţia; 

• excluderea socială - lipsa de contacte şi izolarea ulterioară; 

- Asupra altor elevi, prin: 

• întreruperea lecţiei în clasă atunci când elevii absenţi se întorc la şcoală; 

• crearea unor resentimente în rândul elevilor buni; 

• dezamăgirea și nedumerirea colegilor de clasă; 

- Asupra profesorilor, prin: 

• distribuţia atenției deviate în întreaga clasă; 

• renunţarea la propriul timp liber; 

• creșterea volumului de muncă; 

• frustrarea creată datorită necesităţii re-instruirii elevilor absenţi; 

• dificultatea păstrării înregistrărilor absenţelor şi motivării acestora; 

• neputinţa de a oferi întotdeauna elevilor ajutorul necesar pentru a compensa timpul pierdut; 

- Asupra școlii, prin: 

• distrugerea reputației școlii;  

• dificultatea mențineri standardelor de disciplină. 

Absențele excesive creează lacune în educația elevului. Planurile de lecție sunt concepute pentru a pregăti elevii pentru următoarea ora. Cu 

toate acestea, dacă elevul nu este prezent în clasă pentru ca profesorul să îi explice lecţia, să îl ajute, el riscă să rămână în urmă. De asemenea, elevii 

care sunt frecvent absenți la școală au mai multă dificultate în a-și forma relații și a participa la activitățile școlare. Cei cu absențe excesive cred că 

lecțiile nu sunt relevante pentru viața lor. Ei pot petrece mai puțin timp în activități extrașcolare, ceea ce reduce șansele lor de a-și descoperi pasiunea, 
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de a câștiga recunoașterea talentului și de a-și dezvolta abilitățile în afara sălii de clasă. Adolescentul deconectat de la şcoală nu are răspundere, ceea ce 

poate duce la probleme comportamentale și la realizări slabe la nivel educaţional. Astfel, cei care sunt expuși la atitudini negative despre școală nu vor 

avea șansa de a se împrieteni cu elevii care excelează şcolar. 

Pe lângă acestea, numărul mare de absențe poate duce adesea la exmatricularea elevului, în special dacă acesta are probleme de comportament 

și note extrem de scăzute. Elevii care lipsesc de la școală sunt mai puțin susceptibili să cunoască politica de participare. Ca urmare, ei au mai multe 

șanse să nu ia în serios lecțiile și şcoala, în general. Însă, atenţia suplimentară şi sprijinul constructiv din partea profesorilor și a colegilor poate spori 

încrederea elevilor în mediul şcolar, și îi poate încuraja să lucreze pentru succesul şcolar personal. 

 De asemenea, situațiile economice scăzute ale familiilor joacă un rol semnificativ în absenteismul școlar. Copiii familiilor de lucrători sezonieri 

sau copiii care sunt forțați să lucreze ca lucrători sezonieri sunt departe de școală pentru o perioadă de timp și acest lucru are un efect considerabil 

negativ asupra vieții școlare a adolescenţilor. Se mai adaugă şi a alte probleme familiale, cum ar fi divorțul, violența domestică sau moartea unui 

părinte, ce au un efect foarte negativ asupra participării elevilor la școală. În astfel de cazuri, elevii nu au sprijin, iubire și control parental și devin mai 

înclinați spre absenteismul școlar. Pe lângă acestea, lipsa de educație a părinților și, în consecință, ignorarea lor pentru educație par a fi o altă cauză 

importantă a absenteismului școlar. Sunt şi situaţii în care, unele familii preferă să nu-și trimită copiii la școală din mai multe motive, cum ar fi 

evenimentele speciale.  

În ceea ce priveşte, rolul cadrului didactic în problema absenteismului şcolar, suntem de părere că el ar trebui să raspundă acestui factor de risc, 

prin explorarea tehnicilor creative, prin utilizarea metodelor inovatoare de predare, utilizarea unor săli de clasă mai bine echipate și schimbarea 

atitudinii faţă de elevi. 
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III. CONTEXT 

 

A. TINTE STRATEGICE STABILITE LA NIVEL EUROPEAN 
B. Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii sub 10% 

C. Creşterea la 40% a procentului de absolvenţi de studii universitare din totalul populaţiei în vârst ă de 30-34 de ani 
 
 
 

 

B. TINTE STRATEGICE ASUMATE DE ROMÂNIA PENTRU ANUL 2020 

 

1. Reducerea ratei de părăsire timpurii a şcolii la 11,3%, cu ţinte intermediare de 14,8%, în 2016 şi 13,8% în 2018  
2. Creşterea procentului de absolvenţi de studii universitare din totalul populaţiei în vârst ă de 30-34 de ani la 26,74% 

(ţinte intermediar 20,25% în 2013 şi 22,7% în 2015) 
 
 
 

 

C. ŢINTE STRATEGICE ASUMATE DE INSTITUŢIE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

1. Reducerea ratei de părăsire timpurii a şcolii cu minim 10 % faţă de anul şcolar 2017-2018 

2. Reducerea numărului de absenţe/elev cu minim 10% faţă de anul şcolar 2017-2018 
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V. OBIECTIVE 

 

1. IDENTIFICAREA SURSELOR DE STRES ŞCOLAR 
 
2. CONŞTIENTIZAREA REACŢIILOR LA STRESS 
 
3. DEZVOLTAREA STIMEI DE SINE 
 
4. CONSTRUIREA UNEI IMAGINI DE SINE POZITIVĂ 
 
5. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 
 
6. AUTOACCEPTAREA, AFIRMAREA DE SINE 
 
7. INTERCUNOAŞTERE ŞI CREŞTEREA COEZIUNII GRUPULUI 
 
8. DEZVOLTAREA ASERTIVITĂŢII 
 
9. EXPUNEREA DESCHISĂ/FERMĂ A PROPRIULUI PUNCT DE VEDERE FĂRĂ A SE TEME 

DE JUDECATA GRUPULUI (DE JUDECATA GRUPULUI) 
 
10. ÎNSUŞIREA MODALITĂŢILOR DE PREVENIRE A REACŢIILOR DEFENSIVE ÎN 

COMUNICARE: ÎNVĂŢAREA UNOR STRATEGII DE A REZISTA LA PRESIUNEA GRUPULUI. 
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V. ACTIUNI PRIORITARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 
 

1. REDUCEREA ABSENTEISMULUI 
 

2. EVALUAREA CU SCOP DE ORIENTAR ŞI OPTIMIZARE A ÎNVĂŢĂRII 
 

3. ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢELOR DE LECTURĂ 
 
 
 
 
 

 

VI. DIRECŢII DE ACŢIUNE 
 

MONITORIZARE 
 

PREVENIRE 
 

REDUCERE 
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PLAN DE MASURI PRIVIND REDUCEREA ABSENTEISMULUI 

 

Nr. Actiunea/Continutul activitatii Data/Perioada Cine coordoneaza Parteneri 

crt.     

1 Constituirea Comisiei pentru frecventa la nivel de Septembrie 2015 Conducerea scolii CP 

 şcoală    

    CA 

     

2 Implementarea PLANULUI DE MASURI PRIVIND Septembrie 2015- iulie Comisia pentru Comisia antiviolenta 

 REDUCEREA ABSENTEISMULUI 2016 frecventa ISJ 

    CJRAE 

     

3 Consemnarea absentelor in catalog la fiecare oră de Septembrie 2015- iulie Cadre didactice Diriginti 

 curs (inclusiv orele de practica) 2016   
 / Legătura permanentă diriginte - profesori    

     

4 Monitorizarea săptămânal ă a absentelor elevilor: Septembrie 2015- iulie Diriginti Parinti 

 – stabilirea cauzei absentelor 2016 Comisia pentru  

 – bilete de învoire, semnate de diriginte pentru ie sirea  frecventa  

 din scoală pe parcursul orelor de curs  Conducerea scolii  

 - acceptarea adeverintelor medicale în termen de    

 maxim o săptămân ă de la revenirea elevilor    

 - identificarea de măsuri ameliorative    

     

5 Prezentarea, în scris, a situatiei absentelor către Septembrie 2015- iulie Diriginti Parinti 

 conducerea scolii si către părinti. Completarea Fişei 2016 Comisia pentru  

 lunare de monitorizare a absenţelor nemotivate  de  frecventa ISJ 

 către diriginţii claselor Lunar catre conducerea Conducerea scolii  

  şcolii  CJRAE 
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6 Completarea Fişei de centralizare a absenţelor Septembrie 2015- iulie Comisia pentru Parinti 

 totale/nemotivate 2016 frecventa ISJ 

   Conducerea scolii CJRAE 

7 Aplicarea chestionarelor pentru elevi, părinţi în Septembrie 2015- iulie Comisia pentru Psiholog scolar 

 clasele unde absenteismul este ridicat 2016 frecventa  

   Conducerea scolii  

 Solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea    

 programului / activităţilor de intervenţie   -prevenţie   CJRAE 

 şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism    

 ridicat (consiliere individuala si de grup a elevilor,    

 consilierea parintilor)    

8 Desfăşurarea de lecţii bine proiectate, interesante şi Septembrie 2015- iulie Directori CCD Gorj 

 atrăgătoare pentru elevi 2016 Responsabili comisii  

   metodice  

 Promovarea în clasă a unei atmosfere afective, de  Metodişti  

 cooperare  Cadre didactice  

 Evitarea etichetării, aplicarea unui sistem echitabil de  Diriginţi  

 recompense şi sancţiuni    

9 Abordarea în cadrul orelor de consiliere a Septembrie 2015- iulie Diriginţi CJRAE Gorj 

 problematicii absenteismului 2016 Consilier  

   psihopedagogic Poliţia de proximitate 

 Discuţii formale şi informale cu elevii privind    

 participarea la cursuri, dezbateri referitoare la cauzele   Jandarmeria 

 absenteismului şi la consecinţele pe termen scurt şi    

 lung    

10 Analiza periodică a situaţiei frecvenţei elevilor, Septembrie 2015- iulie Diriginţi Părinţi 

 identificarea cauzelor, aplicarea măsurilor ce se 2016 Cadre didactice  

 impun pentru prevenirea şi corectarea absenteismului    

 de către Consiliul clasei, Consiliul Profesoral, în    

 conformitate cu Regulamentul şcolar    
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11 Stabilirea unui dialog permanent cu familia elevului, Septembrie 2015- iulie Diriginţi Părinţi 

 informarea părinţilor despre situaţia şcolară a 2016 Consilier  

 elevilor, adoptarea de măsuri comune, consilierea  psihopedagogic  

 părinţilor    

12 Confirmarea oficială a legitimării elevului la vreun Septembrie 2015- iulie Directori ISJ 

 Club sportiv şi anunţarea prealabilă a programului 2016 Diriginţi  

 competiţional; aprobarea motivării absenţelor pentru   Organizaţii sportive 

 participarea elevului la competiţiile sportive de către    

 conducerea şcolii    

13 Reactualizarea Regulamentului de Ordine Interioară Octombrie 2015 Directori Consiliul Reprezentativ 

   Comisia de al Parinţilor 

 Monitorizarea respectării Regulamentului Şcolar şi a  reactualizare ROI  

 Regulamentului de Ordine Interioară   Consiliul Elevilor 

15 Realizarea unui panou al elevilor cu cea mai bună Periodic Directori Consiliul Elevilor 

 frecvenţă la şcoală  Comisia pentru  

   imaginea şcolii  

 Publicarea pe site-ul şcolii a listei elevilor cu cele mai    

 puţine absenţe    

 Motivarea elevilor pentru imbunatatirea frecventei    

 prin oferirea de premii/recompense    
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