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COMBATEREA FENOMENULUI DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A ȘCOLII -  

PREOCUPARE EUROPEANĂ 

 

Prof. TALABĂ Ioana - Simona  

Formator Casa Corpului Didactic Braşov 

Aproximativ 5 milioane de cetățeni europeni cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani au 

părăsit școala timpuriu, ceea ce înseamnă că au părăsit școala după ce au absolvit doar 

învățământul secundar inferior sau mai puțin și nu mai urmează o formă de educație și/sau 

formare profesională. Părăsirea timpurie a școlii este legată de un risc ridicat de șomaj ceea ce 

duce, la rândul său, la reducerea câștigurilor pe viață și chiar la sărăcie. Persoanele care 

abandonează școala sunt, de asemenea, mai predispuse la excluderea socială. Din acest motiv, 

reducerea părăsirii timpurii a școlii este unul dintre principalele obiective comune convenite de 

ministerele educației din țările Uniunii Europene, statele membre fiind angajate să reducă 

ponderea persoanelor care abandonează timpuriu școala la mai puțin de 10% până în 2020 

(această cifră a fost de 13,9 % în 2010). 

Un rol important în motivarea și menținerea elevilor în sistemul educațional revine, fără 

îndoială, profesorilor, mediului școlar. Este foarte important schimbul de bune practici între 

profesori din țări diferite, capacitatea acestora de a prelua și adapta anumite metode, dar și 

formarea continuă a cadrelor didactice, cunoașterea unor noi modalități de combatere a 

fenomenului de părăsire timpurie a școlii și de abandon școlar. Această oportunitate mi-a oferit-o 

participarea la mobilitatea din cadrul Proiectului Erasmus+ ,,Spirit european în educație”, 

coordonat de CCD Brașov. 

Programul de formare ,, Coaching in 

educational contexts to reduce early school 

leaving” furnizat de Cervantes Training, la care 

am participat în perioada 5-9 martie 2018 în 

Alcala de Henares, Spania,  și–a propus 

îmbunătățirea competențelor de lucru ale 

cursanților (cadre didactice) cu elevii în vederea 

reduceii ratei de părăsire timpurie a școlii. 

Această mobilitate a fost finanţată integral în 

cadrul Proiectului Erasmus+  2017-1-RO01-

KA104-035956 cu titlul ,,Spirit european în 

educație” implementat în perioada 01.07.2017-

30.09.2017 de Casa Corpului Didactic Braşov în calitate de beneficiar. Cursul s-a concentrat, în 

prima parte, pe politicile europene privind părăsirea timpurie a școlii, crearea un atelier de 

politică pe abandon școlar timpuriu la nivelul UE dar și al tărilor participante la curs ( Grecia, 

Olanda, Spania și România) privind mai ales cauzele și efectele acestui fenomen. In partea a 

doua, privind posibilele metode aplicate în vederea combaterii fenomenului, s-a insistat pe 

necesitatea unei abordări integrate – ”întreaga comunitate școlară” și mai pe larg pe introducerea 

cursanților în tehnicile de psihologie energetică (EPT) împreună cu tehnicile de libertate 

emoțională (EFT), cu un accent puternic pus pe folosirea acestui instrument într-un mediu 

educational, modalitate de îmbunătățire a părăsirii timpurii a școlii în instituțiile școlare. 
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 Unul din subiectele interesante, pentru mine, a fost abordarea fenomenului de părăsire 

timpurie a școlii în cadrul UE, posibilități de combatere a acestuia. 

 Complexitatea și dimensiunea multidimensională a părăsirii timpurii a educației și 

formării profesionale este larg recunoscută și necesită o abordare la fel de complexă a diverselor 

sale cauze. Multe dintre declanșatoarele sale sunt legate de efectele unor factori societali mai 

largi din afara sistemului de învățământ. Părăsirea timpurie a școlii este cel mai adesea rezultatul 

unei combinații de factori personali, sociali, economici, educaționali și familiali, care se 

conectează puternic și duc la un dezavantaj cumulativ. În multe cazuri, părăsirea timpurie a școlii 

este rezultatul unui proces de dezangajare progresivă de la educație, legat de lipsa de 

performanță, ale cărei rădăcini se află în primii ani. Cercetările arată că statutul socio-economic 

și nivelul de educație al părinților sunt printre cei mai puternici și determinanți factori ai 

abandonului școlar timpuriu. 

 

În plus, anumite caracteristici ale sistemelor noastre de educație și formare pot exacerba 

dezavantajul educațional, creează bariere suplimentare pentru cursanții care se luptă și împiedică 

progresul lor educațional. Cercetările arată că sistemele naționale caracterizate prin monitorizare 

târzie, sprijin insuficient pentru cursanți, lipsa unei educații și a unei formări profesionale de 

calitate (VET), asigurarea limitată a educației și a îngrijirii copiilor de vârstă mică - se confruntă 

cu inegalități sociale mai puternice în asigurarea educației. La nivelul școlii, practicile în școală 

și în clasă, atitudinile profesorilor și stilurile de predare afectează, de asemenea, motivația și 

angajamentul copiilor și tinerilor față de educație: un climat școlar nefavorabil, lipsa plasării 
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cursantului în centrul actului educațional, conștientizarea necorespunzătoare a dezavantajului 

educațional, violența și agresiunea, relațiile dintre profesori și elevi, metodele de predare și 

programele de învățământ care sunt percepute ca fiind irelevante sunt unii dintre factorii care pot 

contribui la decizia de a părăsi educația prematur. 

Figura 2 prezintă nivelul de părăsire timpurie a școlii din 2015 în cele 28 de state membre 

și UE în ansamblul său, precum și progresele înregistrate pe acest indicator în timp (2005, 2010 

și 2015). În decursul perioadei de 10 ani, indicatorul arată reduceri în aproape toate statele 

membre. La nivelul UE, aceasta se traduce într-o scădere globală de 30% între 2005 și 2015. 

 
 

   Cu toate acestea, în ultimul an, progresul înregistrat în atingerea obiectivului de referință 

a fost lent în medie. În anul 2015 rata de părăsire timpurie a fost de 11,0%, doar o îmbunătățire 

marginală față de anul precedent (11,2%).   

În 2015, 17 state membre au înregistrat rate părăsire timpurie sub 10%; BE și DE au fost 

sub 10% în 2014, dar sunt acum chiar mai mari (10,1%). În 2015, rata abandonului școlar 

timpuriu a fost aproape de două ori mai mare decât obiectivul UE în ES, MT și RO. În același 

timp, 5 state membre au avut rate sub sau în jur de 5% (CY, HR, LT, PL, SI). 

Evoluția ratelor de părăsire timpurie a școlii permite statelor membre includerea în trei 

grupuri largi pe baza poziției lor în 2005. Țările care au început cu cele mai înalte niveluri din cei 

care au părăsit timpuriu școala (între 38,3% și 15,7%, care corespunde mediei UE în 2008 2005) 

prezintă în mod colectiv o reducere remarcabilă în proporția celor care au părăsit timpuriu școala 

2015. Acest grup cuprinde BG, ES, IT, CY, MT, PT și RO. Chiar dacă unele dintre aceste țări 

încă arată rate ridicate în 2015, majoritatea au făcut progrese substanțiale. Acest lucru este în 

special caz pentru CY, care a început cu 18,2% și acum are 5.3% părăsiți timpuriu școala. 

Singura excepție este RO, care se întoarce (2015 – 17,5%)  la doar niveluri ușor mai mici decât 

în 2005 (19%), după unele reduceri între 2006-2008.  

Un grup de 11 state membre au început cu rate de părăsire timpurie care au fost relativ 

aproape de țintă, în 2005, variind între 11,5% și 15,4% (BE, DE, EE, IE, EL, FR, LV, LU, HU, 

NL, UK ). În 2015, dispersia în cadrul acestui grup a crescut, iar ratele variază de la 6,9% în IE 

Figura 2. 
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la 11,6% în HU. În medie, pentru fiecare stat membru din acest grup, fenomenul de părăsire 

timpurie a scăzut. Singura excepție este Marea Britanie, cu o rată ridicată în 2010, urmată de o 

scădere a nivelului inițial până în 2015. 

Declinul pe termen lung al ratei părăsire timpurie reprezintă o evoluție pozitivă pentru 

educația din Europa. Cu toate acestea, această evoluție poate fi asociată cu efectele crizei 

economice, în special în țările cu o rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor, în care tinerii s-ar 

fi hotărât să rămână mai mult în învățământ și din cauza dificultăților mai mari de a găsi un loc 

de muncă. 

 

Politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii ar trebui să fie integrate într-o viziune 

generală a învățământului axată pe cursanți, în care educația de înaltă calitate este accesibilă 

tuturor. Într-o astfel de viziune, școlile au un rol esențial de jucat pentru a se asigura că toți 

cursanții ating întregul lor potențial de creștere, indiferent de factorii individuali și familiali, 

statutul socio-economic și experiențele de viață. Școlile trebuie să fie medii de învățare sigure, 

primitoare și grijulii, luptând pentru implicarea cursanților, în care copiii și tinerii pot să crească 

și să se dezvolte ca indivizi și membri ai comunității, să se simtă respectați, apreciați și 

recunoscuți în talentele și nevoile lor specifice. 

Dezvoltarea unei "abordări școlare integrate" pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii 

înseamnă că obiectivul de a elimina abandonul școlar și de a încuraja succesul școlar pentru toți 

ar trebui promovat în mod consecvent și sistematic în toate dimensiunile vieții școlare, care ar 

putea avea un impact asupra realizării educaționale. Astfel, toți membrii comunității școlare 

(liderii școlari, medii de management, personal didactic și non-didactic, studenți, părinți și 

familii) se simt responsabili și joacă un rol activ în combaterea dezavantajelor educaționale și 

prevenirea abandonului școla. Întreaga comunitate școlară se angajează într-o acțiune coerentă, 

colectivă și colaborativă, bazată pe multidisciplinaritate și pe diferențiere și are ca scop 

sprijinirea fiecărui cursant în cel mai adecvat mod. O "întreagă școală în jurul culturii și 

climatului întregului cursant" este în vigoare, în vederea îmbunătățirii educației elevilor a 

comportamentului elevilor și a susținerii bunăstării lor emoționale, sociale și psihologice. 

Condițiile-cheie pentru un astfel de concept în ceea ce privește părăsirea timpurie a școlii au fost 

sintetizate pe cinci domenii strict interconectate unul cu celălalt: 



                                                

______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

Str. Iuliu Maniu Nr. 52 Braşov 500091, Braşov,     Tel:    +40 (0)268 47 21 69,     Fax:   +40 (0)268 47 21 69, 

                                                               ccdbrasov@gmail.com, www.ccdbrasov.ro                                                   5 

CASA CORPULUI DIDACTIC BRASOV 

1.Management școlar 

2. Suport pentru elevi 

3. Profesori 

4. Părinți și familii 

5. Implicarea părților interesate 

 

Profesorii sunt factorul cheie al 

învățării copiilor și tinerilor la școală și 

unul dintre principalii agenți pentru 

succesul educațional. Cercetările arată 

că o relație de susținere între profesor și 

elev este cel mai puternic predictor al implicării și realizării școlare. Este esențial ca profesorii să 

înțeleagă că  sunt persoane cu resurse esențiale pentru elev, care pot face o diferență reală în 

traiectoria lor educațională; este la fel de important ca aceștia să fie conștienți de faptul că 

sprijinirea tuturor elevilor pentru a-și îndeplini potențialul este o responsabilitate comună a 

tuturor cadrelor didactice și a comunității școlare în ansamblu. Confruntat cu noi provocări, rolul 

profesorului devine mult mai extins, cu cerințe mai exigente. Recunoscând importanța evaluării 

profesionale a cadrelor didactice, sunt necesare noi competențe ce trebuie abordate prin educația 

inițială a profesorilor (ITE) și dezvoltarea profesională continuă (CPD): 

 Înțelegerea abandonului școlar timpuriu: Un accent pe înțelegerea mecanismelor de 

abandon școlar și a dezavantajelor educaționale, inclusiv factorii posibili de risc și de protecție, 

ar trebui să devină un element central al programelor ITE și CPD. Este esențial ca toți cadrele 

didactice să înțeleagă rolul lor cheie în susținerea continuității dezvoltării și învățării copiilor: 

cadrele didactice se află într-o poziție avantajoasă pentru a detecta dezangajarea școlară și 

existența dificultăților de învățare într-un stadiu foarte timpuriu și, astfel, pot contribui la luarea 

de măsuri imediate pentru a aborda situatia. Ei trebuie să fie conștienți de faptul că așteptările, 

atitudinile lor pot avea un impact și o influență semnificativă asupra elevilor și familiilor; ei 

trebuie să recunoască rolul pe care părinții și familiile îl joacă în procesul de învățare și să fie 

atrași pentru a profita de beneficiile implicării părinților (situație subliniată de colegii din Italia). 

 

 Competențele profesorilor:   Ar trebui să existe măsuri și structuri de sprijin (în mod 

ideal disponibile la nivel local) pentru a facilita dezvoltarea profesională a cadrelor didactice de-

a lungul vieții. Formarea inițială a profesorilor și dezvoltarea profesională continuă, cu accent pe 

prevenirea abandonului școlar, ar trebui să-i ajute pe profesori să practice diferențierea și 

învățarea activă. Ar trebui să le pregătească să utilizeze în mod eficient învățământul orientat 

spre competențe și evaluarea formativă și să aplice mai multă predare și învățare pe bază de 

proiecte și cooperative. Ar trebui să consolideze expertiza relațională și de comunicare (inclusiv 

tehnici / metode de a se angaja cu părinții și partenerii externi) și să ofere cadrelor didactice 

strategii de management în clasă, strategii de gestionare a diversității, construirea de relații, 

rezolvarea conflictelor și tehnici de prevenire a agresiunii (intervenție a echipei noastre din 

România). 
 

 Dezvoltarea capacității de management a cadrelor didactice: conducerea profesorilor 

poate fi caracterizată printr-un efort de colaborare în care profesorii dezvoltă expertiza și 

promovează dezvoltarea profesională pentru a îmbunătăți practicile educaționale. Profesorii ar 

trebui să fie încurajați și susținuți să fie lideri în cadrul și dincolo de clasă. Profesorii care 
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participă la procesele de leadership colaborativ contribuie la eficiența școlară, la predarea 

calității și la îmbunătățirea performanțelor studenților (prederea în echipe – Italia). 

 

 Experiență în muncă:  este important ca tuturor elevilor profesorii să le ofere 

oportunități de a înțelege natura, cauzele și amploarea abandonului școlar timpuriu și a 

dezavantajului educațional, precum și efectele sale asupra învățării dar și a modului de lucru, 

cerințelor profesorilor. Cadrelor didactice ar trebui să li se ofere o expunere practică la realitatea 

cotidiană a părăsirii timpurii a școlii, de ex. prin participarea la plasamentele de lucru în școli cu 

rate ridicate de abandon școlar sau la niveluri înalte de excludere socio-economică sau în 

activități supravegheate cu familii vulnerabile. Acest lucru le-ar oferi profesorilor posibilitatea de 

a-și lua în considerare rolul de profesori și modul în care acestea răspund nevoilor educaționale 

ale copiilor aflați în situații de risc. 

 

 Învățarea de la egal la egal: Instruirea în școli pentru a dezvolta și a promova o cultură a 

învățării peer-to-peer (în rândul profesorilor, dar și al elevilor) și observarea de la egal la egal 

este esențială. Supravegherea colegilor ar putea fi încurajată, atât în cadrul școlii, cât și în 

cooperare cu alte școli; școli de diferite tipuri și niveluri ar trebui să servească drept resurse una 

pentru alta prin intermediul rețelelor școlare prin care școlile pot lucra și învață unul de celălalt. 

Instrumentele IT și platformele de colaborare, cum ar fi eTwinning, pot fi foarte eficiente pentru 

a sprijini aceste forme de cooperare (proiecte derulate în Olanda). 

 

 Îmbrățișați diversitatea: în cazul școlilor care lucrează activ pentru unitatea personalul, 

cât și al elevilor, există dovezi ale îmbunătățirii școlare susținute. Cunoștințele, competențele și 

abilitățile profesorilor legate de înțelegerea diversității în toate formele sale, educația 

interculturală, multilingvismul și predarea celor care învață în a doua limbă trebuie încorporate 

în educația și formarea inițială și consolidate prin formarea continuă. Predarea ca profesie ar 

trebui promovată în continuare pentru a atrage un număr mare de candidați, reprezentând 

întreaga societate și pentru a recruta cei mai buni dintre ei, menținând în același timp o coeziune 

puternică în jurul valorilor și obiectivelor fundamentale ale școlii pe care societatea și părțile 

interesate în mare și aprobă (observație a colegilor din Grecia). 

 

 Sprijin suplimentar pentru cadrele didactice: Trebuie să se țină seama de recunoașterea 

adecvată și de sprijinirea cadrelor didactice care lucrează în școli cu rate mari de părăsire 

timpurie a școlii sau cu niveluri înalte de excludere socio-economică, de ex. sub formă de 

stimulente, susținerea dezvoltării profesionale, resurse didactice sau non-didactice suplimentare 

etc. Beneficiul emoțional al personalului ar trebui, de asemenea, să fie asigurat (Grecia). 

Discuțiile purtate în cadrul cursului ” Coaching in educational contexts to reduce early 

school leaving” au reliefat faptul ca profesorii văd rolul lor ca depășind simpla transmitere de 

cunoștințe specifice și bazate pe subiecte: doresc să pregătească elevi pentru complexitatea vieții 

contemporane, cu presiunea ei de a fi cetățeni activi, respectând diversitatea, creativi, flexibil, 

motivați pentru învățare.  

Impactul abandonului timpuriu al educației și al formării profesionale poate fi propagat și 

de-a lungul generațiilor. Subeducați părinții nu-și pot permite să ofere servicii de calitate în 

educația copiii lor, care prin urmare, îi pune pe copii într-un risc mai mare de a părăsi școala 

devreme. (Nesse, 2010). Un studiu spaniol comandat de Ministerul Educației a arătat că alegerile 

făcute în trecut de către părinți în legătură cu nivelul lor educațional determină, într-o mare 
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măsură, alegerile ulterioare făcute de copiii lor. În acest sens, plecarea anticipată tinde să fie un 

cerc vicios transmis de-a lungul generațiilor. 

Experiența, cunoștințele dobândite prin participarea la acest vor vor fi diseminate de mine în 

cadrul activităților organizate, pe teme specifice, la CCD Brașov, dar vor fi dezbătute, analizate 

mai pe larg în cadrul unor seminarii de lucru cu profesorii din școlile ce înregistrează o rată mare 

a părăsirii timpurie a școlii.  
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Părăsirea timpurie a şcolii -prioritate  a politicilor educaţionale 

 

                                                                                        Prof. Viviana Sabău 

                                        Formator Casa Corpului Didactic Braşov 

 

                                                                           

Acest articol a fost realizat în urma participării la programul de formare “Coaching in 

educational contexts to reduce early school leaving” Alcala Hernares, 5-9 Mrach 2018 ( Madrid 

– Spain). Această mobilitate a fost finanţată integral în cadrul proiectului Erasmus+ 2017-1-RO-

01-KA-104-035956 cu titlul “Spirit European în educaţie” implementat în perioada 01.07.2017-

30.09.2017 de Casa Corpului Didactic Braşov în calitate de beneficiar. 

 

 
 

Care este problema? 

 

Abandonul şcolar înseamnă şomaj, excluziune socială, sărăcie şi probleme de sănătate. Sunt 

multe motive care pot explica de ce unii tineri renunţă prea devreme la studii: probleme 

personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică precară. Alti factori 

importanţi sunt funcţionarea deficitară a sistemului de învăţământ, atmosfera din şcoli şi relaţiile 

dintre profesori si elevi. 

Cauzele fiind multiple, nici soluţiile nu sunt uşor de găsit. Politicile de reducere a 

abandonului şcolar trebuie să aibă în vedere factorii declanşatori şi să coreleze politica 

educaţională şi socială cu activităţile legate de sănătate cum ar fi prevenirea consumului de 

droguri sau depăşirea problemelor emoţionale. 

 

 

Măsuri luate până în present 
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 Ţările Uniunii Europene s-au angajat să reducă rata abandonului şcolar la mai puţin de 

10%  până în 2020. Monitorul anual al educaţiei şi al formării furnizează date şi o analiză a 

tendinţelor privind abandonul şcolar  în Uniunea Europeană şi în fiecare stat membru. 

 În iunie 2011, miniştrii educaţiei au adoptat o recomandare cu privire la politică de 

reducere a abandonului şcolar, care defineşte un cadru amplu, coerent şi bazat pe date concrete. 

o Aceştia au convenit să colaboreze şi să facă schimb de bune practici şi informaţii pentru a   

găsi modalităţi eficiente de stopare a acestui fenomen. 

 Între 2011 şi 2013, membrii unui grup de lucru privind părăsirea timpurie a şcolii au 

analizat exemple de bune practici din Europa şi au făcut schimb de experienţă pentru reducerea 

abandonului şcolar. Raportul final conţine 12 mesaje – cheie către responsabilii de politici, pe 

care grupul de lucru  le-a transformat în instrumente practice elaborând o listă pentru politicile 

globale şi o anexă conţinând exemple concrete din mai multe ţări din Uniunea Europeană. 

 În martie 2012, Comisia Europeană a organizat o conferinţă pe tema politicilor de 

reducere a abandonului şcolar. Un an mai tarziu, au fost analizate progresele înregistrate în 8 ţări 

din Uniunea Europeană. 

 Grupul privind politica în domeniul şcolilor (2014-2015) a creat mesaje politice prin care 

sunt identificate condiţiile – cheie pentru implementarea abordării “ la nivelul întregii şcoli” 

pentru a contracara abandonul şcolar timpuriu. De asemenea a elaborat un   “mecanism 

european pentru şcoli”, care le oferă factorilor de decizie şi practicienilor o multitudine de 

resurse şi exemple concrete de practici eficiente de promovare a succesului educaţional şi de 

prevenire a abandonului şcolar. 

 În 2015, Cosiuliul a adoptat concluzii privind reducerea abandonului şcolar şi 

promovarea succesului în şcoli. 

 

Derularea programului de formare: 

 

 Participanţi: profesori din Olanda, Grecia, Italia şi România 

 Fiecare grup a încercat să prezinte probemele legate de părăsirea timpurie a şcolii şi 

tipurile de programe instituţionale  pe care le derulează pentru a preveni sau reduce abandonul 

şcolar. Cât şi care sunt politicile naţionale privind acest topic 

 Au fost prezentate modalităţi de abordare a problemelor emoţionale ale elevilor. 

 Prin întelegerea problemelor cu care elevii se confruntă şi practicile EFT ( tehnici de 

eliberare emoţională) în educaţie, elevii pot fi ajutaţi să depăşească aceste situaţii şi să impiedice 

părăsirea timpurie a şcolii. 

 

Beneficiile formării: 

 

 Dobândirea de noi competenţe privind părăsirea timpurie a şcolii  

 Şansa de a participa la un program european şi de a cunoaşte profesori cu  experienţă din 

alte sisteme de învăţământ 

 Valorificarea competenţelor şi informaţiilor dobândite prin diseminarea lor în cadrul 

activităţilor de formare continuă a Casei Corpului Didactic Braşov. 
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Utilizarea tehnicilor de eliberare emoțională (EFT) 

pentru a reduce părăsirea timpurie a școlii 

 

Prof. Alina Moraru 

Formator Casa Corpului Didactic Braşov 

 

Materialul a fost realizat în urma participării  la programul de formare ”Coaching in 

educational contexts to reduce early school leaving”, furnizat de Cervantes Training, în perioada 

05.03.2018-09.03.2018, în Alcala de Henares, Madrid - Spania. Această mobilitate a fost 

finanţată integral în cadrul Proiectului Erasmus+  2017-1-RO01-KA104-035956 cu titlul ,,Spirit 

european în educație” implementat in perioada 01.07.2017-30.09.2017 de Casa Corpului 

Didactic Braşov în calitate de beneficiar. 

Cursul a debutat cu informații privind abordarea la nivel european a fenomenului de 

abandon școlar (definiție, cauze, politici pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii).  

Mi s-a părut interesantă abordarea cauzelor emoționale ce pot conduce la abandon școlar: 

dificultățile de învățare care conduc la scăderea stimei de sine, experiențele negative din sala de 

clasă care scad performanța elevului, problemele emoționale care se manifestă fie prin 

comportamente agresive, fie prin anxietate.  

Elementul de noutate absolută pentru mine a fost  conceptul de EFT- tehnica de eliberare 

emoțională, prin care putem interveni pentru rezolvarea problemelor de natura emoțională cu 

care se confruntă atât elevii cît și profesorii.  

EFT este o tehnică ușor de învățat și de aplicat care promovează relaxarea, modifică 

răspunsul la anxietate, reduce stresul, vindecă traume, induce schimbări cognitive pozitive. 

Procedura de bază în EFT este presarea cu vârful degetelor a  fiecăruia dintre cele opt puncte de 

pe meridianele energetice în timp ce se rostește o afirmație care corespunde unei amintiri sau 

unei emoții. Sub atenta îndrumare a formatorului, un psiholog terapeut cu experiență în utilizarea 

acestei tehnici, fiecare dintre cursanți am aplicat EFT pe propria persoană, observând imediat o 

relaxare și o stare de calm. 

 

   
 

Pe scurt, procedura EFT este următoarea: 
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A cincea zi de curs a pus accentul pe modalități de integrare a EFT în activitatea 

didactică. Au fost realizate numeroase cercetări ale căror rezultate au evidențiat efectele pozitive 

ale EFT asupra anxietății legate de evaluare și depresie la elevi (Church, De Asis, Brooks, 2012), 

privind supra-solicitarea psihică a cadrelor didactice (Reynolds & Walden, 2010). Cercetările 

australiene recente au arătat că EFT reduce considerabil frica de eșec la elevi și le îmbunătățește 

percepția de sine (Stapleton et al., 2017). Combinația dintre o intervenție pe termen scurt, printr-

o tehnică ușor de aplicat și rezultatele obținute imediat la clasă, au demonstrat ipoteza că EFT 
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poate fi un instrument foarte eficient pentru îmbunătățirea parcursului educațional al elevilor și 

prevenirea abandonului școlar.  

În şcolile în care se practică în mod curent EFT, s-

a dovedit îmbunătăţirea cooperării dintre elevi şiprofesori, reducerea anxietăţii înainte de examen

e, îmbunătăţirea experienţei de învăţare, promovarea creativităţii, îmbunătăţirea 

relaţiilor între elevi, creşterea gradului de toleranţă, scăderea agresivităţii în mediul şcolar, 

diminuarea numărului de cazuri privind abandonul şcolar. De asemenea, utilizarea EFT de către 

cadrul didactic, pe propria persoană, va conduce la diminuarea stresului, la relaxare și calm, 

creșterea stimei de sine, starea de bine a acestuia reflectându-se pozitiv asupra eficienței actului 

didactic. 

 

   
 

Inclusă în rutina zilnică, la începutul sau pe parcursul orelor, această tehnică poate ajuta 

la rezolvarea problemelor legate de relațiile interpersonale, comportamente agresive, creșterea 

capacității de concentrare și stimularea creativității. Foarte utile sunt scenariile EFT pentru 

abordarea unor probleme specifice: 
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EFT se aplică cu succes în instituții de învățământ din întreaga lume, începând de la nivel 

preșcolar, până la cel universitar, îmbunătățirea rezultatelor elevilor fiind remarcabilă: 

 

 
 

(https://www.youtube.com/watch?v=JjY2sM4hXyA) 

https://www.youtube.com/watch?v=JjY2sM4hXyA
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(https://www.youtube.com/watch?v=MAnQC1Sb530) 

 

Impresia lăsată de întâlnirea internațională a fost extraordinară, am întâlnit persoane 

implicate în educație din diferite țări (Grecia, Italia, Olanda, Spania), cu probleme și abordări 

diferite, încercând să găsească punctul comun, modalitatea cea mai bună de a rezolva o parte a 

nevoilor identificate în fiecare instituție parteneră.  

Mă bucur că datorită acestui proiect am avut oportunitatea de a vizita locuri minunate, 

încărcate de istorie, să cunosc oameni deosebiți cu care am făcut schimb de experiență, de la care 

am avut de învățat și împreună cu care am pus bazele unor cooperări viitoare.  

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MAnQC1Sb530
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TEHNICA DE ELIBERARE EMOȚIONALĂ (EFT)  ÎN ȘCOALĂ 

                                                                                         Prof. Monica Mareș 
                                                Formator Casa Corpului Didactic Braşov 

 

 

Acest articol a fost realizat în urma participării  la programul de formare: ,,Coaching in 

Educational Contexts to reduce Early School Leaving” furnizat de Cervantes Training, în 

perioada 5-9 martie 2018  în Alcala De Henares, Spania. Această mobilitate a fost finanţată 

integral în cadrul Proiectului Erasmus+  2017-1-RO01-KA104-035956 cu titlul ,,Spirit 

european în educație” implementat in perioada 01.07.2017-30.09.2017 de Casa Corpului 

Didactic Braşov in calitate de beneficiar. 

Activitatea de mobilitate din cadrul acestui proiect Erasmus + KA1 

mi-a oferit posibilitatea să-mi dezvolt o serie de aptitudini profesionale dar 

şi personale. Am interacţionat pentru prima oară cu profesori din alte ţări, 

am conversat, am participat activ la activităţile desfăşurate care au avut în 

vedere: 

 metode si strategii de reducere a abandonului școlar timpuriu. 

 înțelegerea cauzelor problemelor fizice si psihice de sănătate in cadrul profesiei didactice; 

 varietate de instrumente si resurse ce pot fi aplicate la clasă; 

 rezolvarea și reducerea nivelului de stres, dezvoltarea abilităților necesare pentru a gestiona 

emoțiile; 

 crearea de strategii cu privire la modul in care sa te ocupi de elev si de a elimina un 

comportament violent sau agresiv;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participând la o astfel de acțiune pot să afirm că a adus un plus atât dezvoltării mele 

profesionale cât şi lingvistice și interculturale. Pentru mine, Erasmus reprezintă diversitate 

culturală, o experiență inițiatică, deoarece nu doar contextul cultural al țării în care s-a desfășurat  

cursul este o sursă de interes dar și oportunitatea de a relaționa  și pune bazele unor proiecte 

viitoare, cu profesori reprezentanți ai diverselor forme de învățământ din  Italia, Grecia, Olanda. 
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             Cursul a oferit informații într-o manieră academică, cu formatori care au dat dovadă de 

profesionism și interes pentru înțelegerea exactă  conținuturilor. Ne-a inspirat și impulsionat 

mediul ambiant, locația fiind la nici o sută de metri de Universitatea din Alcala de Henares, care 

oferă anual, la 23 aprilie, Premiul 

literar Cervantes.  

            Tematica abordată a fost 

interesantă pentru toți participanții 

care au încercat să raporteze propria 

activitate la modul în care pot aplica 

cele însușite. Foarte interesantă a fost 

latura practică de eliberare a emoțiilor 

care are o influență foarte mare în 

realizarea cu succes a dezideratelor 

educaționale. 

          Când vorbim despre mediul școlar trebuie să avem în vedere mai mulți factori care 

influențează pozitiv sau negativ modul în care noi ca profesori putem realiza demersul 

educațional. Unul dintre factorii cei mai importanți este cel legat de latura emoțională a celor 

implicați în actul didactic.  

Pentru a putea înțelege ceea ce simțim 

și cum se manifestă emoțiile, oamenii de știință 

au realizat un studiu prin care au identificat  

cum diferite părți ale corpului sunt corelate cu  

14 emoții diferite. 

Pe harta emoțiilor în trup sunt proiectate de la 

stânga la dreapta – rândul de sus: Mânia, Frica, 

Dezgust, Fericire, Tristețe, Surpriză, Stare 

neutră 

 

Rândul de jos: Anxietate, Iubire, 

Depresie, Dispreț, Mândrie, Rușine, Invidie 

 „Cele mai comune emoții au fost asociate cu senzații crescute în zona superioară a 

pieptului care corespund de asemenea cu schimbări în ritmul respirației ș i al inimii. De 

asemenea, senzații în zona capului au fost raportate în cazul tuturor emoțiilor, reflectând 

probabil, atât schimbările psihologice exprimate prin zona facială (ex. activarea musculaturii 

feței, lăcrimarea, temperatura pielii) și de asemenea, schimbările care se resimt la nivel mintal, 

datorita evenimentelor emoționale. Senzații în membrele superioare au fost mai proeminente in 

cazul sentimentelor orientate către apropiere – furie, fericire, in timp ce senzații in membrele 

inferioare sunt trăsături definitorii pentru tristețe. Senzații in zona sistemului digestiv și în zona 

gâtului au fost raportate mai degrabă în cazul dezgustului. In contrast cu toate celelalte senzații, 

fericirea este asociata cu senzații resimțite în tot corpul.” 

               Fiecare persoană este unică și schimbările din viața sa, precum și alegerile făcute sunt 

manifestările fizice ale unei energii distincte, a esenței si dispoziției care o caracterizează. 
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               Când o persoana căuta metode de vindecare mentală și emoțională, are nevoie de o 

terapie personalizată, eficientă, accesibilă si pozitivă, care să o impulsioneze sa meargă mai 

departe cu viața sa; tehnica de eliberare emoționala   

               Freedom Techniques sau EFT cuprinde și depășește toate aceste așteptări. EFT este o 

tehnică derivată din psihologia energiilor, inspirată din teologia medicinala chineză, care se 

bazează pe harta energetică a corpului. Aceasta harta energetica folosește canale si puncte de 

legătura prin care curge forța noastră vitala. Conform teoriei din medicina chineza, orice 

eveniment traumatizant sau alte experiențe care condiționează negativ starea psihologica a unei 

persoane pot perturba fluxul de energie din corp printr-un blocaj sau un dezechilibru, 

împiedicând  această forță să curgă corespunzător; când este dezechilibrată sau blocată, apar boli 

mentale, emoționale, tulburări sau alte probleme de sănătate. 

                Gary Craig, fondatorul EFT, a descoperit că prin folosirea acestor filozofii medicinale, 

îți poți tapa (lovituri ușoare cu vârful degetelor)  anumite puncte de presopunctura, meridiane sau 

puncte de legătura din corp de pe harta energetica a corpului, eliminând blocajul și readucând 

fluxul energetic al corpului la starea sa inițială de homeostazie. 

Cu toate acestea, EFT nu folosește numai stimularea punctelor de presopunctura; aceasta 

tehnică încorporează și alte 

psihoterapii utilizate deja în 

terapiile comportamentale 

cognitive convenționale, 

precum relaxarea si 

rememorarea, cauzând o 

restructurare cognitiva a 

creierului pe termen lung.  

              Când creierul își 

reface procesele cognitive, 

gândurile și emoțiile nu vor 

mai fi procesate ca înainte, 

ceea ce înseamnă ca 

sentimentele sau reacțiile 

negative din prezent sau cele 

acumulate de-a lungul anilor 

pot fi eliminate, ducând la o 

reacție neutra la aceeași 

amintire sau situație, după 

aplicarea cu succes a EFT. 

             Procedura de bază în 

EFT este taparea (lovirea 

repetată)  a fiecăruia dintre cele 

opt puncte de pe meridianele 

energetice in timp ce se rostește 
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o afirmație care corespunde unei amintiri sau a unei emoții. Tehnica tapării poate varia în funcție 

de terapeut, ca și afirmațiile folosite.  

          Unii terapeuți folosesc afirmații standard, cum ar fi “Chiar dacă am (simt) aceasta teamă 

de a fi respins, mă accept în profunzime și în totalitate,” în timp ce alții preferă un dialog 

conștient. In cazul al doilea, vei tapa punctele în timp ce spui orice îți vine minte legat de ceea ce 

dorești să corectezi, folosind o formulare mai scurta pe care o repeți pe măsura ce treci prin toate 

punctele, pentru a întări problema la care lucrezi. 

          Secvența de puncte tapate poate varia, însă cea mai comună este următoarea: pe măsura ce 

te adresezi problemei la care lucrezi și folosești afirmația aleasă, îți tapezi latura palmei, apoi 

interiorul cotului, partea laterala a ochilor, osul de sub ochi, de sub nas, dintre buza inferioară și 

bărbie, apoi punctele claviculei, sub braț si vârful capului. Aceasta ar fi o secvența completă. 

           Nu trebuie sa lovim aceste puncte prea tare. E bine să se stimuleze meridianele, dar nu 

trebuie să suferi. O regulă fundamentală în EFT spune că la baza emoţiilor negative 

stă  dezechilibrul energetic al organismului, memorat inconştient în situaţiile traumatice prin care 

trecem. Ulterior, orice întâmplare similară poate genera în noi aproximativ aceleaşi emoţii, mai 

slabe sau mai puternice; atunci când prea multe emoţii negative se acumulează în organism încep 

să apară şi dezechilibrele fizice, respectiv bolile. 

            Prin adresarea punctelor energetice, în paralel cu rostirea frazelor construite într-un 

anume fel ce vizează traumele, sentimentele negative acumulate de ani buni se pot elimina în 

doar câteva minute. 

             

Tehnica EFT  poate rezolva rapid următoarele: 

 traume emoţionale trecute sau prezente; 

 fobii (teama de a zbura cu avionul, teama de apă etc.); 

 atacuri de panică; 

 implementarea unei percepţii pozitive pentru situaţii trecute, prezente sau viitoare; 

 obezitate sau anorexie; 

 vicii (alimentare, fumat, cafea, alcool etc.); 

 imaginea de sine şi încrederea in sine 

  performanțele la învăţătură 

  performanțele sportive şi artistice 

  relațiile interpersonale 

         

Problemele care apar în viața noastră sunt ca piesele unui puzzle. Pentru ale putea rezolva 

trebuie să alegi piesa potrivită și să o plasezi acolo unde trebuie. 

Utilizarea tehnicilor de eliberare emoționala ne ajută să ne  stăpânim emoțiile, gândurile 

și felul în care alegem să trecem prin viață. Această metodă ne ajută să scăpăm de fricile 

iraționale care au pătruns în conștientul nostru sau să depășim evenimente traumatizante care ne 

bântuie o parte din viață. 
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Nu mai trebuie sa fim prizonierii mecanismelor de gândire care nu ne  servesc interesul. 

Atât profesorii cât și elevii nu-și vor mai reprima emoțiile sau gândurile negative, pentru că, pe 

măsura ce  vor deveni conștienți de ele, le vor putea elimina în mod sigur și nedureros. 

 

 

           

 

Am fost încântată de noutatea tehnicii și am povestit copiilor din clasă despre ea. Am 

constatat că au fost deschiși la adoptarea ei în momentele lor de oboseală și de lipsă a 

concentrării și încredere în forțele proprii. Abia aștept să le fac cunoscută și colegilor modalitatea 

în care o pot aplica la clasă. Cred, că avem nevoie pentru a-i face conștienți pe cei care fac parte 

din comunitatea școlară, de mai multă înțelegere, de mai mult curaj, de mai multă implicare 

pentru a putea evita abandonul școlar în rândul tinerilor.  

 

Programul Erasmus plus reprezintă un exercițiu de adaptare, integrare, învățare care este 

benefic nouă ca profesori și activității didactice desfășurate. Voi dezbate cele învățate cu colegii 

din școală și cu alte cadre didactice participante la cursurile de formare continuă organizate de 

Casa Corpului Didactic, dar aștept cu nerăbdare să particip  și la alte experiențe de acest fel. Sunt 

foarte fericită că la finalul acestui curs am fost răsplătită cu un certificat care atestă competențele 

dobândite. 
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STRESUL- PARTE NORMALĂ ŞI NATURALĂ ÎN VIAŢA PROFESORILOR 

 

 

    Prof. Vărzaru Mariana-Camelia 

    Profesor metodist Casa Corpului Didactic Braşov 

  

 

Articolul a fost realizat ca urmare a participării  la programul de formare „Coaching in 

educational contexts to reduce early school leaving”  furnizat de Cervantes Training, în 

perioada 05.03.2018-09.03.2018, în Alcala De Henarez, Madrid-Spania. Această mobilitate a 

fost finanţată integral în cadrul Proiectului Erasmus+  2017-1-RO01-KA104-035956 cu titlul 

,,Spirit european în educație” implementat în perioada 01.07.2017-30.09.2017 de Casa 

Corpului Didactic Braşov, în calitate de beneficiar. 

 

În contextul unei societăţi complexe şi dinamice, profesorul trebuie să dovedească o 

permanentă adaptare la schimbările specifice acesteia, la ritmul alert al evoluţiei socio-culturale. 

Astfel, el trebuie să abordeze provocările societăţii prin intersectarea laturii psiho-afective cu cea 

ştiinţifică pentru a conduce procesele educative într-o manieră competentă, creatoare, adaptată la 

particularităţile noilor generaţii. 

Activitatea didactică integrează calităţi şi capacităţi emoţionale, acceptarea şi reglarea 

stărilor şi sentimentelor proprii, interacţiuni interpersonale care determină gradul de 

productivitate al profesorului. Este foarte important ca profesorul să aibă competenţe emoţionale 

bine formate pentru a avea un autocontrol afectiv şi pentru a empatiza cu ceilalţi, fără a strica 

propriul echilibru emoţional.  

Managementul emoţiilor la locul de muncă este o condiţie foarte importantă în viaţa unui 

profesor datorită nivelului ridicat de stres căruia acesta îi face faţă zi de zi. În ultimii ani există 

tot mai multe cercetări care scot în evidenţă gravitatea epuizării profesorilor şi implicaţiile 

aceteia asupra procesului de învăţământ.  

Stresul este definit ca fiind „orice factor de mediu capabil să provoace la om o stare de 

tensiune şi o reacţie de alarmă a organismului, determinând uneori îmbolnăviri grave”. Stresul 

este determinat de modul în care o persoană percepe, interpretează şi evaluează evenimentele 

neplăcute cu care se confruntă. În meseria de profesor, stresul este produsul modului în care 

acesta reacţionează şi se adaptează la solicitările postului şi la ameninţările celor din jur. 

Stresului diferă de la o persoană la alta, în funcţie de percepţia personală privind posibilitatea de 

rezolvare a unei sarcini prin încadrare în termenii daţi.  
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Ca urmare a sarcinilor pe care le are ca 

manager al procesului de educaţie, profesorul trebuie 

să răspundă zilnic solicitărilor din partea 

administraţiei, părinţilor, elevilor, colegilor. Pornind 

de la aceste îndatoriri se identifică mai multe cauze 

ale stresului: schimbările curriculare, pregătirea 

lecţiilor, numărul mare de elevi în clasă, 

confruntarea cu elevii dificili, siguranţa elevilor în 

şcoli, evaluările, documentele care trebuie 

completate, bugetul, tehnologia, termenele, 

suprasolicitarea intelectuală/psihică/fizică, 

conflictele, bolile, responsabilităţile, sarcinile 

familiale. 

S-a constatat că profesorii care au probleme în managementul propriilor emoţii tind să aibă 

o performanţă scăzută iar elevii lor experimentează mai multe emoţii negative în clasă. 

Stresul poate produce adevărate ravagii la nivel psihologic, fizic şi comportamental: 

- satisfacţie scăzută la locul de muncă, frustrare, depresie, stimă de sine scăzută, furie, 

apatie, epuizare, anxietate, insomnie, nelinişte; 

- tensiune ridicată, boli cardiovasculare, ulcer, migrene, scăderea sistemului imunitar; 

- fumatul, consumul de alcool, violenţă, strigat, mâncat în exces. 

 

Ce se poate face în această situaţie?  

Există mai multe posibilităţi de eliminare a stresului (vizionarea unui film, întâlnirile cu 

prietenii, plimbări prin natură, ritualurile personale, audiţii muzicale), dar acestea nu vor avea 

efecte pozitive dacă profesorul nu va învăţa să controleze stresul, respectiv măsura în care se va 

lăsa afectat de acesta.  

Profesorul trebuie să accepte realitatea aşa cum este.  

Profesorul trebuie să înţeleagă că nu poate controla totul, dar îşi poate controla gândurile şi 

faptele atunci când gândeşte obiectiv, organizat şi devine mai flexibil. 

Profesorul trebuie să se cunoască foarte bine, să ştie care îi este motivaţia pentru această 

profesie şi să îşi asume responsabilitatea propriei alegeri. 

Profesorul trebuie să aibă o paletă largă de activităţi care să îi permită să se relaxeze. 

 

Ce trebuie să facă un profesor pentru a controla stresul? 
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1. Autocunoaştere!                                  2.Autoacceptare şi încredere în sine! 

 

      
       3.Călăuzit de propriul inters!                          4. Tolerant la frustrări şi disconfort! 

 

                   
       5. Distracţie pe termen lung!                          6. Asumare de riscuri! 

 

                
       7. Moderaţie!                               8. Responsabilitate emoţională şi comportamentală! 

 

                    
        9. Autodirecţionare şi angajament!                  10. Flexibilitate!           

 

                         
        11. Gîndire obiectivă!                                   12. Acceptarea realităţii! 
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Programul de formare „Coaching in educational 

contexts to reduce early school leaving” a 

permis participanţilor să disemineze problemele 

cu care se confruntă personal în activitatea 

didactică. În urma discuţiilor s-a ajuns la 

concluzia că profesorii din toate ţările 

participante: Grecia, Italia, Olanda, Spania şi 

România, au probleme de management al 

emoţiilor. S-au identificat soluţii noi, practice de 

rezolvare sau gestionare a problemelor stresante: 

o bună comunicare, colaborare permanentă între profesorii unei instituţii, planificarea şi 

organizarea programului zilnic, ajutorul reciproc, implicare comună în rezolvarea problemelor 

clasei, evidenţierea activităţilor urgente/importante, pregătire profesională permanentă.  

Shimbul de experienţă şi discuţiile libere au dat valoare acestui program de formare 

european şi au oferit participanţilor oportunitatea de a se dezvolta profesional şi personal, de a-şi 

forma noi competenţe lingvistice şi relaţionale eficiente atât în activitatea la catedră cât şi în cea 

de formator. 

  

 

Stresul este o parte normală şi naturală din 

viaţa omului.  

 

O atitudine pozitivă este întotdeauna o 

reacţie pozitivă la stress.  

 

Nu putem evita stresul, dar putem învăţa 

să îl manageriem pentru a merge mai departe şi a 

avea o viaţă mai bogată şi mai fericită! 

 

 

 

 

Pentru mai puţin stres: Zâmbiţi mai mult!   Bucuraţi-vă de viaţă! 

 

 


