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  Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea 
frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea 
obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de 
studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 
absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri 
în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 
învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 
resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar 
reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie 
abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 
valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

 Pentru a putea reduce numarul abandonurilor școlare ar fi bine să încercăm să 
identificăm şi să studiem câteva cauze: 

        şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 
succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 
gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile 
proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 
resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 
către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 
dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi 
susceptibilă  
față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 
asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei 
infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au 
domiciliul la distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo 
susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de 
subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’.  
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
ꞏ        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 
acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
ꞏ        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 



ꞏ        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
ꞏ        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 
un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, 
ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații 

interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 
 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preșcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în 

formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu 
numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o 
deține școala în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la 
programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor 
sunt diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare 
poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească 
mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi 
capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are 
valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai 
bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil 
integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 
existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 
Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului 
lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 
comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată 
demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care 
condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ 
preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum 
evoluează cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii 
oportune atât din partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul 
pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că 
este o temă foarte mult abordată în mediul şcolar.  
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