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 Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este 

abandonul şcolar. Activitatea de preîntâmpinare a eşecului şcolar este extrem de complexă. În 

realizarea ei este necesară o coordonare eficientă a tuturor factorilor educaţionali în care, desigur, 

şcoala şi familia deţin prioritatea. Şi, pentru ca şcoala să-şi îndeplinească menirea ei, trebuie să fie 

slujită de oameni nu numai cu o temeinică pregătire ştiinţifică şi psiho-pedagogică, ci şi dornici să 

aplice în practică cunoştinţele profesionale. În acest scop se propune: 

Pentru elevi: 

Obiective: 

– Creşterea încrederii în sine a copilului prin îmbunătăţirea imaginii de sine; 

– Stimularea motivaţiei copilului pentru învăţare. 

Acţiuni 

– Întâlniri între elevi de clase, niveluri diferite în vederea împărtăşirii din experienţa privind 

modalităţile şi condiţiile de învăţare în familie (trimestrial); 

– Realizarea unui program de consultanţă cu elevii ce dovedesc lacune în cunoaştere 

(săptămânal); 

– Dezbateri pe tema „Succesul şcolar asigură reuşita în viaţă?” (trimestrial). 

Pentru părinţi: 

Obiective: 

– Sensibilizarea familiei în privinţa relaţiei cu şcoala; 

– Ridicarea standardului de civism al familiilor elevilor din şcolară. 

Acţiuni: 

– Iniţierea unui curs de educaţie a părinţilor cu copii-problemă (trimestrial); 

– Oferirea unui plus de competenţă psiho-pedagogică prin consiliere permanentă 

(permanent); 

– Întâlniri cu medici şi psihiatri pe tema: „Modificări fizice şi psihice în viaţa copilului” 

(trimestrial); 

– Dezbateri în colectivele de părinţi pe clase. 

Pentru profesori: 

Obiective: 

– Cunoaşterea psiho-comportamentală a preadolescentului; 

Acţiuni: 

– Modalităţi de cunoaştere psiho-pedagogică a elevului.  

– Schimb de experienţă între cadrele didactice pe tema „Empatia şi relaţia profesor – elev”; 

– Dezbateri pe marginea cercetării privind cauzele favorizante ale eşecului şcolar; 

– Intensificarea vizitelor la domiciliul elevilor. 

 a) Activitate şcolară:  

• Spaţiu amenajat, dotat cu toate rechizitele necesare bunei desfăşurării a activităţii educative 

de recuperare a elevilor aflaţi în risc de eşec şcolar;            

• Cadrele didactice vor ajuta elevii la rezolvarea unor teme ce prezintă dificultate pentru elevi. 

Se va ţine cont de cerinţele programelor şcolare.     

• Elevii vor rezolva activităţi individuale de pregătire a temelor, de rezolvare de exerciţii şi 

vor fi verificaţi. Elevii vor fi încurajaţi să încerce cerinţe educative mai complicate fără să 

primească explicaţii pentru a se depista capacitatea fiecăruia de a recepta informaţia. Se 



constată astfel şi progresul pe care l-a făcut fiecare elev în parte. Copiii vor fi încurajaţi 

pentru fiecare mic progres pe care îl au. 

• Se vor organiza activităţi de învăţare în perechi. Vor fi organizate grupuri de câte 2 elevi ( 

amândoi din aceeaşi clasă) care vor învăţa împreună şi îşi vor face temele tot împreună; vor 

fi aleşi în funcţie de materiile care le plac mai mult, unuia să-i placă matematica, celuilalt 

limba română. Îşi vor explica reciproc temele, profesorul intervenind doar acolo unde elevii 

întâmpină greutăţi în rezolvarea cerinţelor. Pentru a se înţelege mai bine modalitatea de 

lucru, profesorii vor interpreta  un joc de rol prin care să simuleze ce trebuie să facă fiecare 

elev. 

• cadrele didactice vor oferi ore de pregătire suplimentară la toate materiile cu urmărirea  

programei şcolare, folosirea cât mai multor materiale didactice, a exemplelor pentru 

formarea gândirii logice a copiilor.  

• Se vor organiza jocuri didactice cu rol instructiv –educativ pentru a stimula încrederea în 

sine a elevilor, pentru a-i pune în situaţii reale din viaţa cotidiană şi să înveţe cum să facă 

faţă situaţiilor neprevăzute. Fiecare copil va lua parte la joc ca observator, apoi ca 

participant. Pentru a fi încurajaţi copiii timizi, vor participa şi educatorii la activităţile de joc, 

făcând, dacă este cazul, echipă cu aceştia. În stabilirea regulilor, elevii vor fi cei care vor 

decide, dar coordonaţi de către educatori.   

• Pentru cei cu dificultăţi foarte mari de învăţare se vor aplica activităţi diferenţiate.                      

b) Dezbateri  

            Periodic se vor organiza dezbateri pe diferite teme pentru îmbunătăţirea comportamentului 

elevilor.  

            Temele discutate vor avea în vedere : norme de comportare în familie şi societate, activităţi 

artistice, participarea copiilor la diferite competiţii sportive, educaţia religioasă ca o modalitate în 

plus de a-i ajuta pe copii  să-şi însuşească valorile morale promovate de societate, educaţia sanitară 

pentru dezvoltarea fizică cât mai bună. 

• Igiena corporală şi individuală. Se va invita medicul de la cabinetul şcolar care va prezenta 

cât este de important să se respecte regulile de igienă pentru a avea o minte şi un corp 

sănătos.  

• Norme de comportament în familie şi societate. Copiii vor fi învăţaţi reguli elementare de 

comportare în societate, cum ar fi salutul, reguli de comportare în instituţii sau pe stradă, la 

şcoală ; se pune accent pe modul de comportare civilizată în incita şcolii. Prin joc elevii sunt 

încurajaţi să arate cum se comportă în familie. Dacă se sesizează manifestări 

necorespunzătoare elevii sunt corectaţi şi li se explică de ce comportamentul respectiv este 

greşit. 

• Amenajarea şi întreţinerea unui spaţiu de locuit. Se vor prezenta principalele reguli de 

întreţinere a unei camere de locuit sau a celei în care se învaţă.             

• Să circulăm corect! Elevii vor fi învăţaţi regulile elementare de circulaţie şi principalele 

semne folosite pentru pietoni. Se vor realiza jocuri didactice prin care copiii trebuie să 

simuleze diferite situaţii indicate de semnele de circulaţie. 

• Protecţia mediului. Organizarea de activităţi în aer liber pentru conştientizarea  problemelor 

de protecţie a mediului. Se vor planta flori, pomi; se vor desfăşura activităţi de colectare a 

gunoaielor din curtea şcolii, din parcul oraşului.  

• Dezvoltarea spiritului artistic. În acest sens copiii vor realiza desene pe diferite teme. 

• Drepturile copilului – drepturi fundamentale : se vor prezenta o parte din drepturile copilului  

şi principalele organisme internaţionale care au ca activitate dominantă protecţia copilului. 

            c) Îmbunătăţirea activităţilor extraşcolare ale elevilor 

- Organizare unor excursii în oraşele din apropiere de către educatori prin încheierea unui 

contract de colaborare cu o firmă de maxi-taxi . 

- Vizionarea unor piese de teatru. 

- Excursii în diferite locuri ale ţării. În acest sens se încheie un contract de colaborare cu o firmă 

de profil. 



- Se vor organiza mini - spectacole în care actori să fie atât copiii incluşi în proiect, cât şi din 

afara acestuia, invitaţi fiind părinţii copiilor, partenerii, colaboratorii, comunitatea locală. 

- Organizarea de concursuri şcolare, competiţii sportive  între clase şi şcoli. 

- Expoziţii cu lucrările cele mai reuşite ale copiilor. 

- Manifestări festive cu ocazia aniversărilor unor personalităţi  

- Organizarea de spectacole cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi a altor sărbători. 

   d) Creşterea stimei de sine a părinţilor şi ameliorarea potenţialului educativ al acestora 

            Părinţii vor fi conştientizaţii asupra rolului important al şcolii în condiţiile actuale pe care le 

impune societatea prin activităţi desfăşurate de către educatori şi consilierul educativ.  

            Se vor organiza şedinţe de consiliere în grup pentru părinţi prin care se va urmări 

conştientizarea acestora  asupra rolului fundamental al şcolii în formarea copilului; vor fi invitaţi 

părinţii copiilor care învaţă bine; consilierea se va baza pe putere exemplului pozitiv din 

comunitate. 

            Se va asigura legătura cu şcoala prin informarea părinţilor asupra evoluţiei copilului 

organizându-se şedinţe cu părinţii. Se vor prezenta punctele tari şi cele slabe ale fiecărui copil şi se 

vor găsi modalităţi de transformare a acestora din urmă din negative în pozitive. 

            Asigurarea interacţiunii între familiile copiilor beneficiari şi părinţii celorlalţi copii pentru a 

evita eventualele nemulţumiri din partea celor care nu sunt incluşi în proiect prin participarea 

tuturor la diferite dezbateri, competiţii sportive. 

            Consilierea psihologică a copilului şi a familiei. Consilierea se va realiza la început 

individual, adică cu fiecare familie în parte pentru a i se explica importanţa derulării proiectului şi a 

participării copilului şi a părinţilor când sunt solicitaţi, iar apoi se va trece la consilierea de grup 

prin jocuri de rol şi discuţii. 

            Tratarea copiilor se va face atât individual cât şi în grup, fiecare copil va fi ascultat şi 

încurajat să-şi spună punctul de vedere, să comunice, să interrelaţioneze. Vor fi organizate jocuri de 

grup de către educatori în cadrul jocurilor din timpul zilei cu implicarea tuturor copiilor. Prin 

jocurile realizate de către educatori, copiii îşi vor dezvolta spiritul de echipă, spiritul competitiv, vor 

relaţiona mai bine unul cu celalalt. 
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