
                                                 Abandonul şcolar 

                                              -Repere teoretice- 

 

Abandonul şcolar reprezintă fenomenul de părăsire a sistemului educaţional înainte de obţinerea unei 

diplome de finalizare a studiilor. Statisticile arată că în  România abandonul şcolar este o problemă serioasă şi 

plasează țara noastră pe unul dintre primele locuri la rata abandonului şcolar pe continent. Abandonul şcolar poate fi 

privit ca un prim pas într-un proces de neimplicare legată de piața muncii sau de viața de familia. 

CAUZELE abandonului şcolar la elevi pot fi încadrate în mai multe categorii :  

-economice 
- sociale 
-personale 

 

În România, factorii economici şi sociali au o mare importanţă ca factori de risc pentru abandonul şcolar. 

Aceştia se aplică mai des în cazul persoanelor de etnie romă, celor cu reşedinţa în mediul rural, persoanelor care au 

ocupaţia în domenii legate de agricultură a părinţilor şi persoanelor provenind din familia sărace.  

Factorii personali ai elevului care se asociază cu cresterea riscului de abandon şcolar identificaţi în literatura 

de specialitate ţin de : 

• eşecul şcolar ( percepţia dificultăţi sarcinilor şcolare; dificultăţile de învăţare) 

• relaţia percepută a elevului cu şcoala ( percepţia negativă a relaţiei cu cadrele didactice şi/sau colegii; 
percepţia inechităţii ; izolarea socială; respingerea socială)  

• delicvenţa şi implicarea în comportamente antisociale 

• alienarea fată de şcoală  

• satisfacţia redusă legată de şcoală 

• influenţa grupului de prieteni 
 

EFECTELE abandonului şcolar:  
 

   ►  Diminuarea şanselor de a câstiga pe piaţa muncii precum şi a şanselor să fie integraţi în forţa de    
muncă; 
   ►  Cei care şi-au întrerupt studiile sunt într-o mult mai mare măsură dependenţi de programele de întreţinere şi 
ajutor decât restul populaţiei; 
   ►  Delicvenţa juvenilă concretizată în furt, violenţă, încălcarea legilor, comportamentul de grup sau de bandă, cu 
potenţial infracţional; 
   ►  Persoanele care abandonează timpuriu şcoala, pe termen mediu şi lung afectează direct economia în sensul 
că vor ajunge să consume mai mult decât plătesc la bugetul de stat; 
   ►  Abandonul şcolar reduce şansele ca, în calitate de cetăţean european, persoana respectivă să beneficieze 
eficient de libera circulaţie a forţei de muncă. 
 


