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Problematica  abandonului scolar este vastă, raportandu-se nu numai la câmpul educativ, 

ci și la spațiile culturale, economice, politice, sociale, la opțiunile fundamentale ale unei 

societati. 

Acesta se distinge prin intensitatea maximă a devalorizării educaţiei şcolare şi anihilarea 

motivaţiei pentru învăţătură, marcând eşecul adaptării reciproce a elevului la cerinţele şcolare, 

dar şi a şcolii la trebuinţele individuale de învăţare ale elevului.  

Abandonul scolar 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 pregăriri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de 

studii. Efecul abandonului școlar are consecinţe grave, deoarece tânărul care nu are nici o 

calificare profesională indispensabilă integrării  sale socio-economice, nici formarea morală şi 

civică necesare exercitări rolului de cetăţean al unei comunităţi, nu reuşeşte practic să se 

adapteze corespunzător vieţii sociale. Neavând  nicio calificare, cei ce abandonează şcoala sunt 

viitorii şomeri şi reprezintă pe termen  mediu şi lung, o sursă de dificultăţi  pentru societate dar  

și de  pierderi pentru  ei înșiși.  

Cercetarile de specialitate  pun  în evidenţă faptul că, elevul/tânărul aflat în prag de abandon este 

incapabil să se adapteze şi să funcţioneze adecvat în colectivul clasei, are rezultate şcolare sub medie, nu-
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şi stabileşte obiective educaţionale şi profesionale, manifestă ostilitate faţă de adulţi şi faţă de 

reprezentanţii autorităţii școlare.  De regulă acesta  provine dintr-o familie care experimentează un stres 

existenţial şi nu este implicat in nici o activitate organizată de şcoală (formală sau nonformală). 

In cele mai multe cazuri, copiii/tinerii aflați în acestă situație se indepărtează de şcoală, 

căutând satisfacţii în alte medii, în general în unele periculoase pentru ei (grupuri de tineri  care 

nu au nici o ocupaţie). In conditiile în care familia nu mai are nici timp, nici resurse nici 

autoritate suficientă pentru a-şi ajuta copilul,  acesta este expus marginalizarii sau izolarii 

sociale. 

Din perspectiva costurilor economice, o persoană insuficient educată este mai costisitoare 

pentru societate decât una bine educată, deoarece are o pregătire şcolară şubredă si pe cale 

consecinţă o capacitate de integrare pe piața muncii  mai redusă. În acest caz,  statul  susţine  

individul prin diferite mijloace de asistenţă  (ajutor de şomaj, ajutor pentru încălzire, ajutor 

pentru persoanele defavorizate) ș.a. 

Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că prin consilerea şcolară se poate 

interveni pentru sensibilizarea elevilor asupra  benefiicilor asigurate de dobândirea unui nivel cât 

mai ridicat de pregatire în domeniul în care vor lucra. 

Între cauzele abandonului școlar frecvent întâlnite în rândul tinerilor putem menţiona: 

sărăcia, şomajul, lipsa de informare, nivelul scăzut de educaţie al părinţilor, măsurile de protecţie 

socială necorespunzătoare, costurile mari pentru haine, încălţăminte şi rechizite, lipsa condiţiilor 

locative necesare studiului (multe din familiile sărace trăiesc în locuinţe fără curent electric 

şi/sau supraaglomerate),  starea de sănătate precară, dezorganizarea familiei, lipsa ajutorului la 

învăţătură din partea părinţilor şi lipsa controlului asupra activităţii copiilor în timpul liber. 

Nu pot fi neglijate de asemenea: mentalitatea greşită a unor elevi,  părinţi sau categorii 

sociale  privind rolul jucat de școală în formarea copiilor; existența unor rezultate școlare slabe, 

oferta educatională restransă  din partea școlilor în ceea ce privește organizarea unor forme 

alternative  și atractive de instruire, inexistenţa unei colaborări eficiente pe linia 

eliminării/diminuării abandonului şcolar între diverşi factori implicaţi în educaţie: unități de 

învățământ, Consilii Locale, Consilii Judeţene, Prefecturi, O.N.G.-uri), lipsa unui cadru legislativ 

care să permită înfiinţarea unor clase de învăţământ primar la altă formă de învăţământ decât 
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învăţământul de zi, retragerea copilului de la școala pentru a fi trimis la muncă sau pentru a se 

ocupa de frații/verii mai mici.  

 In condițiile  în care părinții elevilor hotărăsc să muncească intr-o țară straină,  pot 

apărea situații în care copiii, rămași singuri acasă, renunță la școală. Plecarea in străinatate a  

unei intregi familii determină retragerea copiilor de la scoală. 

Institutului Național de Statistică  a publicat  pliantul ,,Populația Școlară a României 

2016” în care se atrăgea atenția asupra faptului că în anul 2014-2015 un sfert din populația  de 

vârstă preșcolară și școlară a României nu era cuprinsă în nicio formă de învățământ. Potrivit 

publicației mai sus menționate, ,,motivația abandonului școlar  potrivit cercetărilor statistice în 

domeniu, o reprezintă cel mai frecvent situația economică precară, mediul familial dezorganizat, 

exodul părinților în străinătate, și lipsa locurilor de muncă atractive pentru tineri. 

 Obiectivele României pentru anul 2020  în cadrul strategiei Europa 2020  pentru educație 

sunt: reducerea sub 10% a ratei  de părăsire timpurie a școlii,  creșterea la peste 40% a   ponderii 

de absolvenți  de studii superioare șn rândul populației în vârstă de 30-34 de ani ….Obiectivele 

României pentru anul 2020 ăn cadrul strategiei România 2020  privind educația  sunt: rata de 

părăsire timpurie a școlii să reprezinte maxim 11,3%, creșterea la 26,7 % a poderii populației cu 

vârsta  cuprinsă  între 30-34 de ani care  a absolvit învățământul terțiar”. 

 Obiectivele cercetării 

 

Pentru a  realiza  demersul  metodologic  propus,  am  stabilit  că  obiectivul  general  al 

investigaţiei este acela de a analiza situația abandonului școlar  în unitățile de învățământ din 

județul Sibiu,  în care își desfășoară activitatea consilierii și mediatorii școlari. 

Din obiectivul general  am desprins următoarele obiective specifice: 

1. Identificarea  numărului de elevi care au abandonat școala în anul școlar 

2016-2017; 

2. Evidenţierea percepţiei consilierilor /mediatorilor școlari r e f e r i t o a r e  l a  riscul de 

abandon şcolar în unităţile în aceștia își desfășoară activitatea ; 

3. Evidenţierea motivelor  pentru care unii copii nu frecventează acum şcoala; 
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4. Relevarea măsurilor care ar putea contribui la scăderea  ratei absenteismului/abandonului  

în unităţile în care își  desfăşoară  activitatea consilierii/mediatorii școlari;  

5. Relevarea  modului cum obișnuiesc să-și petreacă timpul  copiii  care nu 

frecventează şcoala. 

Ipoteza   de lucru 

 Abandonul școlar  reprezintă rezultanta  unor factori  de natură socio-economică și educativă. 

Descrierea lotului de participanţi la studiu 

 

În prezenta  cercetarea au fost cuprinse  21 de unităţi liceale şi 36 de unităţi gimnaziale. 

 9 chestionare  au fost completate de mediatorii școlari. Acestea au vizat următoarele unități de 

învățământ: Școala Gimnazială Moșna, Școala Gimnazială Hoghilag, Școala Gimnazială 

Rusciori, Școala Gimnazială Dârlos, Școala Gimnazială Nocrich, Școala Gimnazială Nr. 10 

Sibiu, Școala Gimnazială I. Slavici (structura Școala 11 Sibiu), Școala Gimnazială Curciu, 

Școala Gimnazială Târnava. 

   Un număr de 29 consilieri  școlari  au completat chestionare care au vizat următoarele 

unități de învățământ: Şcoala Gimnazială. Bîrghiş, Colegiul Tehnic Independenţa Sibiu, Şcoala 

Gimnazială Roşia cu structurile ei,  Liceul  “Timotei Cipariu” Dumbrăveni, Scoala Gimnazială 

nr. 10 Sibiu, Scoala Gimnaziala Nr. 2 Sibiu,  Scoala.  Gimnazială Cristian, Colegiul Naţional "S. 

von Brukenthal" Sibiu, Şcoala Gimnazială ,,Radu Selejan “ Sibiu, Şcoala Gimnazială ,,Regele 

Ferdinand“ Sibiu, Şcoala Gimnazială Nr. 25 Sibiu, Şcoala Gimnazială. Poplaca, 

Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură ,,Carol I’ Sibiu, Şcoala Gimnazială nr. 1 Sibiu, 

Colegiul Naţional  ,,.Goga" Sibiu, Şcoala Gimnazială Nr. 21  Sibiu, Liceul Tehnologic "H. 

Coanda” Sibiu, Lic. Teoretic ,,C. Noica,, Sibiu, Şcoala Gimnazială Nr. 23  Sibiu, Şcoala 

Gimnazială Nr. 18  Sibiu, Şcoala Gimnazială ,,G.D.Teutsch “ Agnita, Lic. Tehnologic Iacobeni, 

Liceul Teoretic  ,,Gh.Lazăr" Avrig, Lic. Tehnologic Mirşa, Şcoala Gimnazială Avrig, Liceul 

Tehnic ,,Mediensis"  Mediaş, Şc. Gimnazială. ,,M. Eminescu” Mediaş, Liceul Tehnologic 

,,Scoala Nationala de Gaz” Medias, Şcoala Gimnazială Ocna Sibiului, Şcoala.Gimnazială. Şura 

Mică, Şcoala. Gimnazială. Loamneş, Liceul Teoretic  ,,O. Ghibu" Sibiu, Colegiul Economic ,,G. 

Bariţiu" Sibiu, Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, Şcoala Gimnazială. ,,Mihai Viteazu” Şelimbăr, 
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Școala Gimnazială nr.2 Cisnădie, Liceul. Teoretic ,,G. Gundisch” Cisnadie, Liceul Teoretic ,,St. 

L. Roth." Mediaş, Şcoala Gimnazială. ,,H.Oberth,, Mediaş, Liceul Tehnologic "I. Lupaş” Sălişte, 

Liceul Automecanica Mediaş, Şcoala Gimnazială ,,G. Popa“ Mediaş, Liceul Tehnologic  

,,J.Lebel” Tălmaciu, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ,,Terezianum” Sibiu, Şcoala 

Gimnazială Nr. 13  Sibiu, Liceul Tehnologic  Cisnădie, Şc. Gimnazială. Nr. 3 Cisnădie. 

 Putem aprecia că eșantionul  ales poate asigura o reprezentativitate satisfăcătoare, deși în 

cercetare nu au fost cuprinse toate unitățile școlare din județul Sibiu. 

Descrierea instrumentelor de lucru 

Anchetele sociologice realizate riguros, pot scoate la lumină aspecte importante ale 

realităţii sociale, permiţând factorilor decizionali şi instituţiilor să adopte strategii 

ameliorative potrivite pentru problemele identificate. Prezentul studiu îşi propune să scoată în 

evidenţă  situația  abandonului școlar, a riscului de abandon la nivelul judeţului Sibiu. Ne 

propunem să evidenţiem motivele pentru care o parte dintre elevi nu au frecventat școala, 

activitățile /preocupările celor care nu frecventeză școala, măsurile ameliorative propuse de 

consilierii/mediatorii școlari care ar putea contribui la scăderea ratei acestui fenomen. 

Pentru a  sonda  profilul acestui fenomen în învăţământul preuniversitar sibian, în 

grupul ţintă, am utilizat metoda chestionarului. Aceasta este o metoda sau o tehnică folosită 

adesea in cercetările descriptive. Prin intermediul  chestionarului, grupul selectat de 

persoane (numit eşantion), în cazul nostru consilierii și mediatorii școlari,  au completat 

datele solicitate și și-au exprimat opiniile, referitoare la abandonul școlar (anexele 1,2,3). 

Concluziile anchetei se întemeiază pe legile statisticii matematice standard, care au 

la bază calculul  frecvenţelor cu care apar diferite variante de răspuns al fiecărei întrebări şi 

pe verificarea ipotezei formulate. 

Chestionarul 

Chestionarul este o tehnică şi totodată un instrument de investigare ce constă într-un 

ansamblu  de  întrebări  scrise, ordonate  logic  şi  psihologic  care  prin  administrarea  de  

către operatorii de anchetă, determină din partea celor anchetaţi răspunsuri ce urmează a fi 

înregistrate în scris (Chelcea, S. 1975).  Ne-am propus să culegem date concrete privitoare la 
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numărul de elevi care, în anul școlar 2016-2017 au abandonat școala  şi să observăm nivelul 

riscului de abandon. Vrem practic  să evidențiem ,,ce cred”, ce gândesc”,, şi ,, cum apreciază”  

consilierii /mediatorii școlari abandonul școlar, pe baza chestionarului pe care l-am  realizat.  

În cazul cercetării noastre a fost utilizată ancheta indirectă prin 

intermediul chestionarului, având în vedere avantajele acestui instrument de sondare a 

opiniilor respectiv,  posibilitatea oferită subiecţilor de a se gândi suficient înainte de a da un 

răspuns, eliminarea influenţei perturbatoare a operatorului de anchetă, eliminarea greşelilor de 

înregistrare şi interpretare a datelor etc. 

În alcătuirea chestionarelor am avut în vedere realizarea de  întrebări factuale, precum 

şi întrebări de opinie care de regulă sondează universul interior al individului, mai precis 

părerile  indivizilor şi evaluările subiective privitoare la tema studiată. 

Au fost realizate   trei  modele chestionare,  structurate pentru consilierii școlari care 

lucrează în școlile gimnaziale, pentru cei cere lucrează în licee și unul adresat mediatorilor 

școlari. (anexele1,2,3). 

Am construit întrebări închise, pornind de la premisa că ele asigură o mai mare  

rigurozitate și o  solidă  validitate  instrumentului  de  cercetare.  În formularea  întrebărilor 

închise s-a ţinut cont de criteriul completitudinii, adică de posibilitatea oferită  fiecărui  

repondent  de  a  găsi  varianta  de  răspuns  satisfăcătoare  pentru  sine, din  cele propuse,  de 

necesitatea încadrării variantelor de răspuns în categorii distincte şi de posibilitatea de a 

oferi răspunsuri univoce. 

Întrebările precodificate  cu alegere dihotomică, trihotomică sau alegere multiplă, 

asigură cercetării stricteţea  necesară unei analize de calitate. Întrebările formulate sunt: 

introductive, de trecere şi cu un grad de  abstractizare moderat. În alcătuirea lor am urmărit 

să nu fie foarte solicitante, sau plictisitoare. Chestionarul adresat consilierilor şcolari care-și 

desfășoară activitatea în școlile gimnaziale precum și cel adresat mediatorilor școlari conțin 5 

întrebări, iar cel pentru consilierii care lucrează în licee este alcătuit din 9 întrebări. Prin  forma  

şi conţinutul  întrebărilor  formulate, prin  limbajul  utilizat, am  dorit  ca  aceste instrumente de 

investigare să fie uşor de înţeles şi de completat de către consilierii și mediatorii școlari. Pentru 

consierii școlari am fo din rmulat și întrebări deschise, permitându-le astfel  să-și exprime 
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punctele de vedere referitoare la teme studiată din perspectiva  și experiența acumulată ca 

practicieni. 

Organizarea cercetării 

 

Baza teoretică a cercetării a fost  realizată în octombrie  2017 (consideraţii teoretice, 

construirea obiectivelor şi ipotezei de lucru, realizarea  modelelor de chestionare şi aplicarea 

lor). 

Derularea propriu-zisă a cercetării s-a realizat  prin culegerea datelor în același 

interval de timp, apoi  s-a  procedat  la  înregistrarea, prelucrarea  şi interpretarea datelor. 

 În general, cercetările cu caracter explicativ sunt mai puţin pretenţioase din punctul de 

vedere al reprezentativităţii deoarece raporturile esenţiale dintre fenomene se regăsesc în  orice  

eşantion. Cu  alte  cuvinte,  problema abandonului școlar din  uni t ă ț i l e  d in  care  am 

obț inut  dat e  es te  foar t e  asemănătoare  cu  cea din celelalte școli  din județul Sibiu și 

probabil cu ale altor școli aflate în alte  zone ale ţării. 

Pentru cercetarea noastră este potrivit să insistăm asupra faptului că ,,studierea atentă a 

microsocialului, a localului are valoare în sine, fără gândul neapărat al generalizării, nu 

presupune abandonarea ideii de descriere și explicație obiectivă și chiar de descoperire a unor 

legi locale. Acceptarea validității (și fidelității) apare, deci, justificată. Acest lucru este valabil nu 

doar pentru datele exterioare ale contextului respectiv, ci și pentru lumea interioară a subiecților 

umani vizați, a înțelesurilor și reprezentărilor pe care ei le declară. Nu putem obține oare o 

imagine ,,obiectivă” despre reprezentările populației investigate, imagine care să fie replicabilă?  

Practica concretă de cercetare arată că da”P. Iluț  (1997, p. 67). 

 

 

Verificarea şi validarea chestionarelor 

 La verificarea chestionarelor am urmărit în principal trei aspecte: completitudinea, 

exactitatea şi uniformitatea lor. Completitudinea se referă la faptul că fiecare întrebare trebuie 

să primească un răspuns, iar în cazul apariţiei nonrăspunsurilor trebuie analizată cauza lor. În 

cazul prezentei cercetări nu ne-am confruntat decât în mică măsură  cu această problemă, 
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având în vedere faptul că o parte dintre  întrebări erau  închise. 

De regulă, întrebările închise fac completarea şi analizarea chestionarului mai ușoară. 

Dar, întrebările deschise au avantajul că pun la dispoziția celui care-și propune să cerceteze un 

anumit fenomen, o multitudine de alternative de răspunsuri care dau o imagine de ansamblu 

asupra fenomenului studiat.
 

Postcodificarea 

 

În literatura de specialitate se insistă asupra rigurozităţii şi obiectivităţii întrebărilor  

cu răspunsuri închise dar şi asupra caracterului schematic al rezultatelor obţinute prin 

intermediu l  lor .  Chest iona rele alcătui te  din  înt rebări  închise se pre lucrează  

mai  rapid  ș i  mai  ușor.  

 Prelucrarea de tip statistic a datelor se face prin includerea fiecărui răspuns la 

întrebări, într-o  scală  de  răspunsuri,  pentru  a  monitoriza  frecvenţele  cu  care  apare  

fiecare categorie  în  eşantion.  Utilizând   întrebări  închise, răspunsurile  sunt  deja  

codificate.  Astfel postcodificarea se realizează mai  uşor, evitându-se pe cât posibil, riscul 

apariţiei erorilor. La întrebările deschise postcodificarea   necesită un timp mai îndelungat de 

realizare. 

 

PRELUCRAREA,  ANALIZAREA ŞI INTERPRETAREA 

DATELOR 

 Prelucrarea datelor obţinute 

 

Scopul prelucrării sumare a datelor este acela de a obţine primele informaţii cu 

privire la tema studiată şi de a prefigura pistele de analiză ulterioară şi de mai mare adâncime 

a datelor.  În plus,  ne oferă informaţii cu privire la calitatea muncii de culegere a datelor. 

Prelucrarea   propriu-zisă   se   referă în   primul   rând   la realizarea   tabelelor 

unidimensionale. Ea ne arată dacă ipoteza/ipotezele au fost corect construite, structura 

întrebărilora fost   bine realizată, iar răspunsurile au o dispersie suficient de mare. In plus, se 



10 

 

analizează consistenţa datelor  obţinute,  respectiv  validitatea  instrumentului  şi  

corectitudinea  muncii  celor  care  s-au ocupat de colectarea datelor în teren. 

În această etapă au fost realizate tabele unidimensionale, cu răspunsurile oferite la 

fiecare întrebare, exprimate în frecvenţe absolute şi în procente (valori relative). Această 

operaţie este completată cu întocmirea unor tabele multidimensionale. Ele au scopul de a 

evidenţia  în paralel răspunsurile la mai multe întrebări  şi de a face comparaţii între 

răspunsurile oferite de consilirii școlari și mediatorii școlari. Construirea formele  grafice 

ajută  la  observarea structurilor,  tendinţelor şi  corelaţiilor  î n t r e  d i f e r i t e  

d i m e n s i u n i  ș i  v a r i a b i l e  şi au un impact mare asupra celor interesaţi, deoarece 

prezintă clar şi sintetic datele  primare obţinute. Prin inspecţia vizuală a frecvenţelor am 

constatat că nu se impunea comasarea unor variante de răspuns. 

 

 Tabelele de frecvenţă 

 

INTERPRETAREA DATELOR  PRELUATE DE CONSILIERII 

ȘCOLARI DE LA LICEE 

Datele obţinute evidenţiază faptul că,  în cursul anului școlar 2016-2017, numărul total 

de elevi de liceu, care au abandonat școala, la unitățile cuprinse în eșantionul prezentei cercetări 

este de 77.  Dintre aceștia:  

Nr. total al elevilor de liceu care au abandonat școala în 2016-2017 

77 

Învățământ de zi Învățământ profesional Învățământ seral 

21 55 1 

27,2% 71,42% 1,2% 
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 Observăm în tabelul de mai sus o diferență semnificativă între nivelul abandonului la 

școala profesională, comparativ cu celelalte două forme de învățământ. 

 

 

La întrebarea referitoare la felul cum consilierii școlari din licee apreciază nivelul 

riscului de abandon școlar s-au întregistrat următoarele rezultate: 

 

Aprecierea nivelului de risc de abandon şcolar la nivel liceal 

21 

ridicat mediu scăzut 

1 6 14 

4,76% 28,57% 66,66% 
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Datele care ne-au fost puse la dispoziţie evidenţiază un nivel relativ scăzul al riscului de 

abandon şcolar. Însumarea nivelului maxim cu cel mediu dă totuși un procent de  33,33%, 

însumarea nivelelor ,,mediu” și ,,scăzut” ne dau o valoare de  95,23%.  Unele unități liceale  au 

considerat că, dacă termenul de abandon se referă strict la situația  renunțării definitive a 

elevului la școală, în practică pot fi întâlnite situații în care unii elevi rămân repetenți,  sau nu s-

au prezentat la școală dintr-un motiv sau altul, sau  s-au retras de la o anumită școală, fără să se 

știe dacă au abandonat școala sau s-au înscris la o altă școală. Mai poate fi întâlnită și situația în 

care, unii elevi au fost exmatriculați dintr-o școală dar, nici în acest caz nu putem fi siguri că 

este vorba de abandon școlar, existând posibilitatea ca aceștia să se fi înscris la o altă școală. 

Numărul total al liceenilor rămași repetenți  în unitățile cuprinse în eșantion, în anul 

scolar 2016-2017 este distribuit astfel: 

Învățământ de 

zi 

Școala 

profesională 

Învățământ 

fără frecvență 

Învățământ 

seral 

Învățământ 

postliceal 

119 8 5 16 12 
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Numărul total al elevilor  declarați neprezentați în  anul scolar 2016-2017 este distribuit 

astfel: 

Învățământ de zi Învățământ fără frecvență Învățământ seral 

3 50 9 

 

Din  cei 19 elevi  care s-au retras  în anul școlar 2016-2017 avem: 

Învățământ de zi Învățământ fără frecvență Învățământ seral 

13 5 1 

 

Elevii exmatriculati în anul școlar 2016-2017, la liceele în care a fost aplicat 

chestionarul,  sunt: 

Învățământ de zi Învățământ fără frecvență Învățământ seral 

15 27 3 

 

 

INTERPRETAREA DATELOR  PRELUATE DE CONSILIERII ȘCOLARI DE 

LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

Nr. total al elevilor de școală gimnazială care au abandonat școala 

2016-2017 

91 

Învăţământ primar Învățământ gimnazial 
43 48 

47,25% 52,74% 
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Sintetizând  datele din chestionarele aplicate în școlile gimnaziale  a rezultat că, la acest 

nivel,  riscul de abandon este preponderent scăzut, iar comparativ cu nivelul corespondent de la 

nivel liceal, situația este mai bună cu 13,89  procente. Avem în vedereîn această problemă a 

cauzelor abandonului faptul că, o parte dintre acești elevi pot fi plecați cu părinții lor, temporar 

sau definitiv în străinătate. 

Aprecierea nivelului de risc de abandon școlar la nivelul învățământului gimnazial 

36 

ridicat mediu scăzut 

3 4 29 

8,33% 11,11% 80,55% 
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Comparând datele de la liceu cu cele de la școala gimnazială observăm că,  nivelul 

riscului de abandon este, la varianta de răspuns ,,mediu”, mai mult decât dublă, iar la varianta 

de răspuns ,, nivel ridicat”, rezultatele obținute sunt asemănătoare cu cele de la varianta de 

răspuns anterioară. 

 Considerăm că tabelul următor ne arată că  termenul de ,,elev repetent” este fără 

echivoc, în timp ce termenul de ,,eșec școlar” este folosit de puține unități școlare  pentru a arăta 

situația în care sunt unii dintre elevii acestora. 

 Învățământ primar Învățământ gimnazial 

Eșec școlar 4 5 

Repetenți 52 51 
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INTERPRETAREA DATELOR  PRELUATE DE MEDIATORII ȘCOLARI 

Nr. total al elevilor  de școală gimnazială care au abandonat școala 

în 2016-2017, în unitățile de învățământ în care își desfășoară activitatea 

mediatorii școlari 

55 

Învăţământ primar Învățământ gimnazial 

21 34 
38,18% 61,81% 

 

 

Având  în vedere faptul că, numărul total al elevilor din cele nouă școli în care lucrează 

mediatorii școlari este de 1697, procentul abandonului școlar este relativ mic, respectiv de 

3,24%. Observăm în tabelul de frecvență de  mai jos că, numărul copiilor neșcolarizați este mult 

mai mare. Procentul acestora este  de  4,83%. Fără îndoială,  prin munca lor, mediatorii  pot face 

ca numărul copiilor neșcolarizați și al celor care aleg să părasească  școala să fie, din ce în ce mai 

mic. 

Numărul de copii neșcolarizați aflați în zonele în care își desfășoară activitatea mediatorii 

școlari este prezentat în tabelul următor : 
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Unitatea de învățământ Număr de copii % 

Școala Gimnazială Moșna 5 6,09% 

Școala Gimnazială 

Hoghilag 

20 24,39% 

Școala Gimnazială 

Rusciori 

0 0 

Școala Gimnazială 

Dârlos 

1 1,21% 

Școala Gimnazială 

Nocrich 

31 37,80% 

Școala Gimnazială 

Nr. 10 Sibiu 

5 6,09% 

Școala Gimnazială 

(struct.Sc. 11) 

3 3,65% 

Școala Gimnazială 

Curciu 

5 6,09% 

Școala Gimnazială 

Târnava 

12 14,63% 

Total 82 100% 
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 În zonele din preajma celor 9 unități de învățământ menționate anterior, numărul elevilor 

neșcolarizați și cel al elevilor care anul scolar precedent au abandonat școala, este de 137. Acest 

număr,  raportat la numărul total al elevilor din școlile respective, ne indică un procent de  8,07%  

ca rată a abandonului școlar. Ar fi interesant de observat, în cadrul unei cercetări mai extinse 

dacă nivelul ratei abandonului/neșcolarizării în mediul rural diferă semnificativ de ceea ce am 

evidențiat în cadrul acestei cercetări. 

Aprecierea făcută de mediatorii școlari nivelului de risc de abandon școlar, ne indică 

faptul că, un procent scăzut dintre aceştia consideră că, riscul de abandon şcolar este ridicat în 

unităţile în care  aceștia îşi desfăşoară activitatea.  Procentul înregistrat este totuşi mai mare decât 

cel înregistrat din  chestionarele consilierilor şcolari. 
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Aprecierea nivelului de risc de abandon școlar în unitățile în care își desfășoară 

activitatea mediatorii școlari 

9 

ridicat mediu scăzut 

1 3 5 

11,11% 33,33% 55,55% 

 

 

Mediatorii școlari consideră că  elevii au renunțat la școală, în primul rând datorită 

problemelor financiare ale familiei (8 opțiuni). Pe locul doi se situează faptul că copiii   

rămân să-și ajute părinții în gospodărie (7 opțiuni), iar pe locul trei se află eșecul școlar (4 

opțiuni). Alte motive ale abandonul  școlar ar fi, în ordinea  indicată de mediatorii școlari 

următoarea: influența grupurilor de,, prieteni”, faptul că părinții lor  muncesc în străinătate și 

ei rămân  nesupravegheați sau sunt  necorespunzător supravegheați. 

      La întrebarea ,, Ce fac copiii  care nu frecventează şcoala în cursul unei zile?”, mediatorii 

au optat pentru următoarele variante de răspunsuri: muncesc în gospodărie/își ajută părinții 

sau bunicii (8 opțiuni), stau cu frații, cu verii mai mici acasă sau chiar cu proprii lor copii (5 
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opțiuni). Două opțiuni au fost pentru ,,merg în oraș și/sau stau acasă”. La această întrebare 

am înregistrat un nonrăspuns. 

 Ca măsuri remediale pentru această problemă a abandonului școlar mediatorii propun, în 

primul rând, desfăşurarea de acţiuni ( în cadrul şcolii) prin care părinţii să fie mai implicaţi în 

problemele de educaţie ale propriilor copii (8 opțiuni), desfăşurarea  de activităţi remediale 

pentru a preveni eșecul școlar, desfăşurarea  de activităţi extraşcolare atractive pentru elevi 

(la egalitate cu căte 5 opțiuni). 

ANALIZA DATELOR 

 

Datele  analizate statistic  evidenţiază  faptul că, la nivelul judeţului Sibiu  nu se 

înregistrează o rată mare a abandonului şcolar. Astfel: însumarea valorilor riscului de abandon 

şcolar la rubricile  ,,ridicat” şi,, mediu” nu ating la nici unul dintre cele trei chestionare nivelul de  

50% (nivel liceal 33,33% , nivel gimnazial 19,44% mediatori şcolari 44,83%). Observăm din 

aceste date că,  în mediul rural  există tendința  de a se înregistra  o rată a abandonului mai mare 

decât în mediul urban. 

 În cifre absolute, numărul celor care au abandonat școala anul precedent este mai mare la 

școlile gimnaziale decât în învățământul liceal. Facem însă observația că, numărul de școli 

gimnaziale luate în studiu (36), este  semnificativ mai mare decât cel al liceelor (21).  

În prezenta cercetare i-am notat în tabele distincte  pe elevii repetenți, cei aflați în eșec 

școlar, cei neprezentați, pe cei care s-au retrași pe cei exmatriculați, neincluzându-i  în rândul 

celor care au abandonat școala. 

La nivelul școlilor gimnaziale, numărul elevilor din ciclul  primar care au abandonat 

școala este sensibil egal cu cel  de la ciclul  gimnazial. 

De remarcat este faptul că, pentru consilierii din școlile gimnaziale  riscul de abandon 

școlar este scăzut în proporție de 80,55%. 
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Datele puse la dispoziție de mediatorii școlari ne arată că, numărul elevilor care au 

abandonat școala în 2016-2017 este mai mic decât al celor identificați de mediatori ca fiind 

neșcolarizați. Din analiza făcută prin însumarea numărului de elevi care au abandonat școala cu 

cel al copiilor de vârstă școlară care nu merg la școală, rezultă o rată a abandonul școlar de 8,07%  

Analizând datele puse la dispoziție de consilierii școlari observăm că, problemele 

familiale/dezinteresul părintilor față de problemele școlare ale propriilor copii, sunt considerate 

principalele cauze ale abandonului școlar. În analiza consilierilor, problemele financiare ale 

familiei,  influenta  ,,grupurilor de prieteni” asupra acestora, lipsa motivatiei școlare, faptul că  

aceștia trebuie să muncească in gospodarie și  faptul că părintii muncesc in străinatate reprezintă 

o a doua categorie de cauze ale acestui fenomen.  

Din punctul de vedere al mediatorilor, pe lângă problemele familiale, sunt de reținut și 

aspectele legate de faptul că copiii sunt puși să muncescă în gospodăria familială. Nu este de 

neglijat  nici faptul că unii elevi acumuleză atât de multe rămâneri în urmă la învățătură, încât se 

află în situație de  eșec școlar.  Concluzia care se desprinde, atât din  chestionarele completate de 

consilieri cât și din cele completate de mediatori, este aceea că,  problemele familiale ale copiilor 

se relaționează nemijlocit cu abandonul școlar, altfel spus părinții copiilor ar trebui conștientizați 

asupra importanței învățăturii asupra viitorului copiilor lor. 

Consilierii școlari au pus abandonul și pe seama altori factori precum: lipsa unor activitati  

școlare atractive, dezinteresul elevilor  față de obținerea unor note  mai bune, dar și lipsa de 

preocupare față de  acumularea de absențe.   

Nu este de neglijat nici faptul că, unii elevi trebuie să muncească în loc să meargă la 

școală. Lucrul acesta este pus în evidență de  chestionarele completate de mediatori. Rezultă clar  

că, în loc să meargă la școală, să învețe, unii copii din mediul rural  muncesc în gospodăria 

proprie, își ajută părinții sau bunicii  la diferte munci,  își îngrijesc frații, verii mai mici sau  

proprii lor copii. 

Pentru consilieri soluțiile pentru scăderea ratei abandonului ar fi: colaborarea mai strânsă 

între familie, școală și autoritățile locale și nu în ultimul rând  o mai mare implicare financiară 

din partea autorităților, dar și derularea unor activități didactice  mai atractive. 
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 Propuneri asemănătoare au venit și din partea mediatorilor școlari respectiv:  

desfăşurarea în școală de acţiuni prin care părinţii să fie mai implicaţi în problemele de educaţie 

ale propriilor copii, desfăşurarea de activităţi remediale pentru a preveni eșecul școlar, 

desfăşurarea  de activităţi extraşcolare atractive pentru elevi. Putem afirma că ipoteza pe care am 

construit-o, conform căreia abandonul școlar  reprezintă rezultanta  unr factori  de natură socio-

economică și educativă, se confirmă. 

Concluzii 

Abandonul scolar constituie astazi un fenomen întâlnit in toate sistemele de învatamânt. 

 Pentru cadrele didactice implicate în acest proiect, motivele abandonului școlar sunt 

legate în primul rând de problemele familiale ale copiilor, de  influenta exercitată de așa-numitul 

,,grup de prieteni” asupra acestora, de lipsa motivatiei școlare,  de faptul ca aceștia sunt puși mai 

degrabă să muncescă decât să învețe. Nu sunt informațiile cuprinse în prezentul studiu absolut 

noi pentru sistemul de învățământ dar, ele evidențiază faptul că trebuie adoptate niște măsuri 

remediale prompte  și rapide pentru ca rata abandonului școlar să scadă. În lipsa acestor măsuri 

fenomenul abandonului s-ar putea amplifica iar acest lucru va avea, așa cum am afirmat și la 

începutul lucrării, consecințe negative  pe termen mediu și lung asupra societății. Implementarea 

unor tehnologii moderne nu se poate face cu o forță de muncă necalificată sau insuficient 

calificată. 

 Depinde strict de școală să ia măsuri pentru ca elevii să participe la  activitati  școlare  

mai atractive, ca elevilor să le pese de notele pe care le iau și de acumularea unui număr mare de 

absențe. Nu sunt de neglijat nici problemele legate de navetă, sau cele legate de  tradițiile 

specifice unor minorități,  sau  cele legate .de lipsa de perspectiva oferită de școală prin 

inadecvarea cu piața muncii. Facem o mențiune specială pentru problemele de natură  emotională 

si comportamentă cu care se confruntă unii elevi.  Însă, cu siguranță, pentru toate acestea pot fi 

găsite soluții de către instituțiile cu responsabilități în aceste direcții.  

Dacă în momentul de față, copiii stau acasă sau  ies în oraș, în loc să frecventeze școala, 

trebuie adoptate niște măsuri legislative adecvate care să îndrepte lucrurile. 
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 Studiul nostru a scos în evidență și măsurile care ar putea fi luate pentru ca fenomenul 

abandonului școlar să nu i-a amploare.  Colaborarea mai strânsă între familie, școală și 

autoritățile locale, poate fi realizată prin adoptarea unor strategii  de colaborare mai strânsă a 

acestor factori  responsabili de viitorul copiilor. 

 Așa cum am văzut, au fost propuse de către consilieri și mediatori și măsuri mai stricte: o 

informare mai eficientă a părinților privitoare la absențele copiilor, responsabilizarea prin 

sancționarea părinților  ai căror copii  lipsesc de la școală, participarea elevilor cu mai multe 

absențe la activități de consiliere școlară.  Consilierii consideră că este necesară elaborarea și 

implementarea unor proiecte de prevenire a abandonului școlar acolo unde se înregistrează un 

nivel ridicat al abandonului. Unii consilieri sunt de părere  că,  absenteismul și implicit 

abandonul școlar ar putea scădea  dacă diriginții ar face vizite la domiciliul elevilor.  

 Ameliorarea fenomenului abandonului școlar depinde, fără îndoială de  măsurile  pe care 

le va adopta școala. Considerând clasa de elevi ca un grup social caracterizat printr-un sistem 

complex de relaţii interumane, educatorul  poate face ca acesta să fie un mediu atractiv. Calitatea 

climatului şi coeziunea grupului pot face ca elevii să nu se îndepărteze de școală.  Prin metode şi 

tehnici de învăţare menite să promoveze motivaţia de învăţare, atât la nivel microsocial, cât şi 

individual, cadrele didactice pot stimula la elevi dezvoltarea abilităţilor empatice  și sentimentul 

apartenenței la un grup.  

     Într-o oarecare măsură, depinde de cadrele didactice ca elevii care, din motive care țin de 

ei sau nu, să nu abandoneze școala. Dacă acești elevi sunt încurajați să vină la școală, sunt 

apreciaţi pozitiv pentru acest lucru, ajung în timp să aibă rezultate din ce în ce mai bune la 

învățătură, în condiţiile în care ceilalţi membri ai grupului ating deja performanţele stabilite, 

rezultatele obținute vor fi cu siguranță pozitive. Pentru elevul care o perioadă de timp a lipsit de 

la școală, revenirea este benefică nu doar din perspectiva progresului său  școlar ci și din 

perspectiva faptului că, interacțiunea cu ceilalți elevi din clasă  îi crează o atmosferă favorabilă 

de  acceptare și simpatie, care-i determină în final o  creştere a stimei de sine și o  reducere a 

anxietăţii. 

Şcoala, ca instituţie care pune bazele culturii individului, trebuie să ofere un cadru 

coerent şi flexibil în care cooperarea, opinia liber exprimată, capacitatea de a face corelaţii intra, 
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inter şi transdisciplinare, gândirea flexibilă, imaginaţia, dorinţa de afirmare şi valorile asumate să 

constituie dimensiuni definitorii. 

 Așa cum rezultă din prezentul studiu, familia şi şcoala sunt principalii agenţi  de 

socializare pentru copil, de aceea împreună pot acţiona pntru prevenirea şi diminuarea 

absenteismului/abandonului şi integrării copiilor care s-au confruntat la un moment dat cu astfel 

de probleme. 

Abandonul scolar are implicatii majore asupra dezvoltarii personale a individului si 

consecinte pe termen scurt, mediu si lung asupra dezvoltarii resurselor umane, a dezvoltarii 

comunitatilor în general. Cu siguranță cercetările următoare vor scoate în evidență 

evoluția/involuția acestui fenomen, precum și alte soluții ameliorative care pot fi adoptate în 

beneficiul elevilor noștri. 
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Anexa 1 

 

CHESTIONAR 

pentru  mediatorii şcolari 

 

In  vederea  centralizării situaţiei absenteismului/abandonului şcolar la nivel judeţean, vă 

rugăm să  răspundeţi următoarelor întrebări: 

1. Care este numărul total al elevilor care au abandonat şcoala în anul şcolar 2016-2017? 

Unitatea de învăţământ Nr. de elevi la ciclul primar 

 

Nr. de elevi la ciclul 

gimnazial 

   

 

2. Câţi copii neşcolarizaţi  aveţi în zona în care vă desfăşuraţi activitatea?  Vă rugăm să  

centralizaţi  numărul total al acestora în următorul tabel: 

Numele şi prenumele Vârsta copilului 

  

 

3. Vă rugăm  să ne comunicaţi care este  după părerea dvs.  riscul de abandon şcolar în 

unităţile în care vă desfăşuraţi activitatea.(apreciaţi nivelul de risc cu una dintre opţiunile: 

(scăzut, mediu, ridicat). 

Unitatea de învăţământ Nivelul de risc 
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4. Care sunt în opinia dvs. motivele pentru care unii copii nu frecventează acum şcoala? 

problemele financiare ale familiei; 

depărtarea de şcoală; 

faptul că trebuie să muncească în gospodărie; 

eşecul şcolar; 

influenţa unui grup de ,,prieteni”;  

faptul că părinţii muncesc în străinătate; 

5. Ce fac copiii  care nu frecventează şcoala în cursul unei zile? 

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

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

6. Ce credeţi că  poate face şcoala pentru ca numărul  copiilor  neşcolarizaţi sau cu un nr. 

mare de absenţe să scadă? 

 

desfăşurarea  de activităţi remediale; 

desfăşurarea de acţiuni( în cadrul şcolii) prin care părinţii să fie mai implicaţi în 

problemele de educaţie ale propriilor copii; 

desfăşurarea  de activităţi extraşcolare atractive; 
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Anexa 2 

CHESTIONAR 

Pentru consilierii şcolare din scolile gimnaziale 

 

In  vederea  centralizării situaţiei absenteismului/abandonului şcolar la nivel judeţean, vă 

rugăm să  răspundeţi următoarelor întrebări: 

1. Care este numărul total al elevilor  care au abandonat şcoala în anul şcolar 2016-2017? 

Unitatea de învăţământ Nr. de elevi 

 Nivel primar Nivel gimnazial 

   

 

2. Vă rugăm  să ne comunicaţi care este  după  părerea dvs.  riscul de abandon şcolar în 

unităţile în care vă desfăşuraţi activitatea.(apreciaţi nivelul de risc cu una dintre opţiunile: 

scăzut, mediu, ridicat). 

Unitatea de învăţământ Nivelul de risc 

  

 

1. Care sunt în opinia dvs. motivele pentru care unii copii nu frecventează acum şcoala? 

2. Ce fac copiii  care nu frecventează şcoala în cursul unei zile? 



28 

 

 

3. Cum credeţi că  ar putea  scădea  rata absenteismului  în unităţile în care vă desfăşuraţi 

activitatea ? 

Anexa 3 

CHESTIONAR 

pentru profesorii consilieri şcolari din licee,  colegii şi din grupurile scolare. 

 

In  vederea  centralizării situaţiei absenteismului/abandonului şcolar la nivel judeţean, vă 

rugăm să  răspundeţi următoarelor întrebări: 

1. Care este numărul total al elevilor de liceu/învăţământ de zi care au abandonat şcoala în 

anul şcolar 2016-2017? 

Unitatea de învăţământ Nr. de elevi 

  

 

2. Care este numărul total al elevilor din învăţământul fără frecvenţă care au abandonat 

şcoala în anul şcolar 2016-2017? 

Unitatea de învăţământ Nr. de elevi 

  

 

3. Care este numărul total al elevilor din învăţământul profesional care au abandonat 

şcoala în anul şcolar 2016-2017? 
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Unitatea de învăţământ Nr. de elevi 

 

  

 

4. Care este numărul total al elevilor din învăţământul seral care au abandonat şcoala în 

anul şcolar 2016-2017? 

Unitatea de învăţământ Nr. de elevi 

 

  

 

5. Vă rugăm  să ne comunicaţi care este  după  părerea dvs.  riscul de abandon şcolar în 

unităţile în care vă desfăşuraţi activitatea (apreciaţi nivelul de risc cu una dintre opţiunile: 

scăzut, mediu, ridicat). 

Unitatea de învăţământ Nivelul de risc 

  

 

6. Care sunt în opinia dvs. motivele pentru care unii copii nu frecventează acum şcoala? 

7. Ce fac copiii  care nu frecventează şcoala în cursul unei zile? 

8. Cum credeţi că  ar putea  scădea  rata absenteismului  în unităţile în care vă desfăşuraţi 

activitatea ? 
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