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PLAN DE MĂSURI 

pentru limitarea absenteismului şi abandonului şcolar 

în anul şcolar 2015-2016 

 

Problema absenteismului si abandonului scolar este una socială care reflectă lipsa de 

interes a elevilor faţă de activitatea educativă, nivelul de cultură al părinţilor. Sunt elevi care 

absentează doar la anumite ore de teama notelor mici sau din dorinţa de a se integra într-un 

anturaj. Elevii care absentează frecvent prefigurează situaţiile de abandon şcolar. Acest ultim 

fenomen este îngrijorător pentru şcoala noastră. 

Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire şi combatere a absenteismului 

generalizat trebuie să cunoaştem cauzele principale ce generează acest fenomen, astfel : 

 Cauze personale: lipsa de interes, motivaţie şcolară redusă a elevilor 

 Cauze familiale: părinţi plecaţi în străinătate, nivelul redus de educaţie al 

părinţilor, atitudinea negativă a membrilor familiei în privinţa şcolii, lipsa de 

respect a comunităţii pentru statutul de cadru didactic. 

 Cauze sociale : familii dezorganizate, nivel scăzut de trai, stil parental indiferent 

şi neglijent 

 Cauze şcolare  : relaţia profesor – elev defectuoasă, supraîncărcarea şcolară, 

conflicte cu alţi elevi. 

În scopul prevenirii şi combaterii absenteismului în Şcoala Gimnazială Mihăileşti s-au 

luat următoarele măsuri, conform planului managerial al Comisiei pentru prevenirea 

absenteismului şi abandonului şcolar: 

 Activităţi de promovare şi valorificare a meşteşugurilor şi obiceiurilor tradiţionale 

ale romilor, realizate de mediatorul şcolar Lazăr Mariana în colaborare cu învăţătorii 

şi profesorii diriginţi; 

 Implementarea programelor şi proiectelor educaţionale europene destinate romilor 

– Proiectul Şcoală după Şcoală realizat de Centrul Împreună; 
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 Activităţi de perfecţionare ale cadrelor didactice prin înscrierea la grade didactice, 

concurs de titularizare, programe de formare continua; 

 Vizite şi discuţii cu părinţii elevilor care absentează, realizate de profesorii diriginţi; 

 Efectuarea programului de pregătire suplimentară a elevilor de clasa a VIII a la 

disciplinele la care se susţine Evaluarea Naţională; 

 Verificarea temelor şi proiectelor individuale pe care elevii le-au primit în timpul 

anului şcolar; 

 Diriginţii şi profesorii clasei au monitorizat elevii care absentează de la ora lor sau 

de la clasă prin notarea absenţelor în catalog; 

 Săptămânal dirigintele clasei motivează absenţele elevilor pe baza dovezilor aduse 

de aceştia, în conformitate cu ROI al şcolii; 

 Responsabilul comisiei de prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar a aplicat 

chestionare elevilor aflaţi în risc de abandon şcolar, aflând astfel factorii ce 

favorizează absenteismul; 

 Discutarea, în particular, a situaţiei cu elevul sau cu părinţii acestuia pentru a găsi 

soluţii pentru evitarea situaţiilor neplăcute, deranjante; 

 Metode de predare-învăţare atractive, climat afectiv-emoţional potrivit desfăşurării 

orelor; 

 Colaborarea cu autorităţile comunităţii locale (poliţia locală, pompieri, jandarmi) 

prin vizite la şcoală, exerciţii de simulare a incendiilor, campanii de prevenire a 

delicvenţei juvenile etc. 

 

 

 

          Director,                                                                 Responsabil comisia de prevenire    

                                                                                     a absenteismului şi abandonului şcolar, 

 

prof. Baciu Mircea                                                              prof. Cristică Nina Victoria 
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