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Coaching  in educational  contexts  to

reduce  early  school  leaving

 Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei
Europene.

 Toate informațiile pe care le prezentăm reprezintă
responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care este folosit conținutul acestor afirmații.

 • Organizator: CERVANTES TRAINING

 • Locaţie: ALCALA DE HENARES-MADRID-SPAIN

 • Număr participanţi: 23 cadre didactice
(România,Estonia,Polonia)

 • Durta: 7 zile



Teme abordate

• Prevenirea abandonului scolar -prioritate a Comisiei
Europene
• Stressul și burnout-ul –factori care afectează calitatea
actului didactic
• Tehnica EFT (Emotional Freedom Techniques) –
modalitate de îmbunatațirea :

- activitații didactice,
- performanțelor elevilor,
- comportamentelor violente

• Utilizarea EFT în prevenirea părasirii timpurii a școlii de 
către elevi



Scopul cursului
 formarea unei echipe de specialişti care să contribuie 

printr-un plan coerent la scăderea numărului de absenţe 

înregistrat de elevii şcoliilor partenere din proiect şi la 

diminuarea numărului de elevi cu abandon şcolar.



Obiectivele cursului
 rezolvarea şi reducerea nivelurilor de stres şi dezvoltarea

abilităţilor necesare pentru a gestiona emoţiile; 
 crearea strategiilor despre confruntarea şi eliminarea

comportamentului agresiv şi violent; 
 dobândirea cunoştinţelor despre situaţia abandonului şcolar

timpuriu în diferite ţări europene; 
 dobândirea de cunoştinţe şi competenţe în ceea ce priveşte EFT, 

despre metodologii şi instrumente innovative orientate să
cunoască şi să gestioneze emoţiile şi disconfortul elevilor;  

 îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale în mediul educaţional; 
 depăşirea anxietăţii în sala de clasă;
 încercarea de a reduce abandonul şcolar timpuriu din propriile

instituţii.



Abandonul școlar
 Abandonul școlar este forma de eşec şcolar, caracterizată prin părăsirea prematură a 

şcolii, înainte de încheierea studiilor obligatorii sau înaintea obţinerii unei calificări

complete. Cei care abandonează timpuriu școala sunt cei care au urmat doar educaţie

preprimară, primară, gimnazială sau o scurtă perioadă din cadrul educaţiei

superioare (liceu) mai mică de doi ani..

 Efectele abandonului școlar sunt pe termen lung asupra dezvoltării sociale şi a 

creşterii economice ale fiecărui stat. S-a constatat că, dacă s-ar reduce abandonul

şcolar cu 1%, UE ar câştiga jumătate de milion de angajaţi calificaţi.

 Abandonul şcolar timpuriu determină costuri individuale mari: sociale şi

economice. Aceștia sunt mai des afectaţi de lipsa unui loc de muncă, sunt dependenţi

de beneficiile sociale (ajutoare băneşti)   şi au   un   risc mai mare excluziune

socială. Câştigurile financiare de-a lungul întregii vieţi, bunăstarea şi

sănătatea,       deasemenea, le sunt afectate.

 Ei au tendinţa de a participa mai puţin la viaţa democratică a ţării - nu votează sau

sunt ușor de manipulat. Se ținteşte angajarea tinerilor şi ruperea cercului vicios al 

lipsurilor, excuziunii sociale şi sărăciei.

 Strategia pentru Europa cuprinde obiectivul de a reduce rata abandonului şcolar

timpuriu cu 10% până în anul 2020.



Cauze ale abandonului școlar

 Există numeroase motive pentru

care tinerii abandonează şcoala. 

 Deşi situaţia diferă de la o ţară la 

alta, abandonul este legat în

general de condiţii sociale

dezavantajoase sau de anturaj, de 

asemenea cu educaţie scăzută. 

 Grupurile vulnerabile sunt cei fără

părinţi, imigranții, etniile, cei cu 

nevoi educaţionale speciale.



Cauze ale abandonului şcolar în România

 Eșecul academic este datorat: dificultăților de învățare; de 

lipsa de motivaţie; şcoala nu mai este atractivă pentru

elev; programa școlară prea încărcată; mediul socio-

economic, sărăcia, mediul politic; lipsa de valori; lipsa de 

finalitate a școlii; fenomenul bullying (hărţuire, 

discriminare, violenţă între copii sau între copii şi

profesor);  influenţele religioase;  dificultăţi financiare

ale  familiei; tragedii ale familiei; probleme de sănătate; 

lipsa părinților/un părinte sau ambii părinți plecați în

străinătate; familie monoparentală; părinți divorțați; 

dezinteresul părinților și, nu în ultimul rând, subfinanțarea

sistemului de învățământ, etc.



Cauzele abandonului şcolar, din perspectiva

Uniunii Europene:

 - Eşec academic

 - Dificultăţi de învăţare

 - Probleme emoţionale

 - Situaţia familială

 - Fenomenul de hărţuire (bullying)

 - Probleme de sănătate



Măsuri de prevenire a abandonului școlar în
România

 Aplicarea programului ,,A doua șansă”

 Achiziționarea de rechizite pentru
copiii defavorizați;

 Acordarea de sprijin material-burse 
sociale, burse de merit;

 Monitorizarea absențelor și
sancționarea familiilor prin reducerea
alocației pentru un număr de absențe;

 Stimularea motivațională;

 Îmbunătățirea relației profesor-elev;

 Creșterea stimei de sine.



Alte măsuri de prevenire ce ar putea fi

aplicate în România și UE: 
 finanțarea corespunzătoare a sistemului de 

învățământ;

 legislație coerentă;

 plan-cadru adecvat și programă școlară
atractivă;

 existența în școli a profesorilor de sprijin;

 aplicarea de   către profesori a  principiilor
pedagogice - respectarea particularităților
individuale și de vârstă ale elevilor, 
respectarea curbei de efort, legarea teoriei de 
practică, insistarea pe principiile morale și
etice, etc.;

 îmbunătățirea relației dintre principalii
partenerii pe linia prevenirii și combaterii
abandonului școlar - minister, inspectorate, 
școală, familie, poliție, biserică, ONG-uri, etc.



 dotarea școlilor cu   laboratoare,   ateliere în care   elevii să desfășoare
activități de preprofesionalizare;

 schimbarea perspectivei părinților asupra rolului școlii în educarea elevului
și a rolului lor asupra educării copilului lor;

 crearea unei perspective  de  viitor pentru elev,  de  angajare într-un  loc  
de  muncă (prin implicarea elevilor în activități prin care se pot evidenția
calități și deprinderi ale elevilor pentru orientarea profesională a acestora);

 crearea de locuri de muncă în țară pentru a reduce migrarea părinților -
stabilitatea socio- economică a familiei.

 folosirea de  tehnici moderne în lucrul cu  copilul (exemplu:  jocul
didactic,  parteneriate, activități de voluntariat, tehnici de relaxare emoțională
- EFT, etc.). 

 EFT poate ajuta copiii să- şi îmbunătăţească abilităţile în domenii în care ei
au dificultăţi pentru evitarea consecinţelor negative emoţionale, sociale şi
personale. Ei îşi vor îmbunătăţi performanţa academică şi experinţele de 
învăţare;



Tehnici de Energie Psihologică (EPT)

 În urma parcurgerii cursului, participanţii şi-au 
însuşit:

 -Tehnici de Energie Psihologică, 

 -Tehnici de Eliberare Emoţională, 

 -Tehnici de reducere a stresului, 

 -Strategii de reducere a abandonului şcolar timpuriu,

 Metode şi tehnici de îmbunătăţire a relaţiei elev-
profesor, 

 Metode şi tehnici de reducere a comportamentelor
agresive.



Tehnici de Energie Psihologică (EPT) 

Tehnici de Eliberare Emoţională (EFT)
 Cursul a introdus participanţii în Tehnici de Energie Psihologică (EPT) şi

Tehnici de Eliberare Emoţională (EFT) cu un accent puternic pus  pe utilizarea
acestor instrumente în mediul educativ. 

 Un element important  a fost înţelegerea relaţiei dintre stres şi sănătatea
fizică şi mentală, explorând problemele de sănătate predominante în profesia
de cadru didactic. 

 Participanţii au  învăţat cum  să gestioneze şi cum  să reducă nivelul de   
stres,   îmbunătăţind astfel nu    numai starea de    sănătate generală,    
ci şi interacţiunea zilnică cu    elevii şi colegii prin aplicarea
Tehnicilor de Energie Psihologică cu scopul de a reduce  abandonul școlar.

 EFT este o metodă nouă utilizată în cazul problemelor emoţionale şi fizice,  
prin utilizarea de  fraze cheie în timp ce se presează pe meridianele de 
acupunctură ale corpului.   

 Este o combinaţie între tehnici de sugestie şi sugestibilitate cu acupunctura. 
 Aceste tehnici se bazează pe cunoştinţe antice ale sistemului energetic al 

corpului şi au fost dovedite ca fiind de succes în mii de cazuri clinice.



 EFT este o metodă nouă utilizată în cazul problemelor emoţionale şi fizice,  prin

utilizarea de  fraze cheie în timp ce se presează pe meridianele de acupunctură ale 

corpului.

 Este o combinaţie între tehnici de sugestie şi sugestibilitate cu acupunctura. Aceste

tehnici se bazează pe cunoştinţe antice ale sistemului energetic al corpului şi au fost

dovedite ca fiind de succes în mii de cazuri clinice.

 EFT este o tehnică care se învață uşorşi carepromovează relaxarea, modifică

răspunsul anxietăţii, reduce stresul, vindecă traume, aduce schimbări cognitive 

pozitive.

 EFT poate fi utilizată pentru o gamă mare de probleme:emoţionale:anxietate, furie, 

frică, fizice:durere, leziuni, alergii, performanţă:academică, sportivă, profesională, 

dezvoltare personală: stimă de sine, succes, relaţii.

 În şcolile în care se practică în mod curent EFT s-a dovedit îmbunătăţirea cooperării

dintre elevi şi profesori, reducerea anxietăţii înainte de examene, îmbunătăţirea

experienţei de învăţare, promovarea creativităţii, îmbunătăţire arelaţiilor între elevi, 

creşterea gradului de toleranţă şi scăderea agresivităţii în mediul şcolar, diminuarea

numărului de cazuri privind abandonul şcolar.



 Profesorii pot utiliza EFT cu întreaga
clasă pentru reducerea stresului, 
reducerea/eliminarea anxietăţii înainte

de examene, dificultăţi de învăţare, 
comportamente violente, lipsa de 
cooperare dintre colegi şi profesori. 

 Inclusă în rutina zilnică, la începutul şi
sfârşitul orelor, această tehnică poate
ajuta la eliberarea stresului sau a altei
probleme care a apărut pe parcursul zilei.



 Abandonul școlar este și
va rămâne o problemă a 
sistemului de învățământ, 
iar reducerea sa depinde
de gradul de implicare a 
tuturor partenerilor
educaționali, de coerența
politicilor educaționale
guvernamentale și de 
coerența și continuitatea
în aplicarea acestora.



VĂ  MULȚUMIM!
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