
EȘECUL ȘCOLAR
MODALITĂȚI DE ÎNLĂTURARE



Eșecul școlar

• Un esec scolar cronicizat este periculos, deoarece el determina efecte negative atat în plan psihologic
individual - o alterare a imaginii de sine a elevului în cauza, care-și va pierde tot mai mult încrederea in
propriile posibilități si va ajunge sa dezvolte o teama de esec, cat si in plan social - marginalizarea sociala
a elevului in cauza

Exista doua tipuri de eșec scolar :

• a) un esec scolar de tip cognitiv - se refera la nerealizarea de catre elevii in cauza a obiectivelor
pedagogice => niveluri scazute de competenta la elevii respectivi => rezultate slabe la examene si
concursuri scolare, respectiv corigente, repetentie.

• Aceste niveluri scazute de competenta se explica in diferite moduri(cauze) :

• - prin intarzieri in dezvoltarea intelectuala

• - un nivel foarte scazut de aspiratii si de expectante in raport cu activitatea scolara si cu propriul eu



- insuficiente la nivelul operatiilor logic-abstracte ale gandirii : incompetenta de

limbaj, incapacitatea de a relationa informatiile, absenta spiritului critic in

gandire etc.

- disponibiliti voluntare reduse - necesare formularii obiectivelor de invatare

si depasirii obstacolelor (dificultatilor) care apar in mod inerent pe parcursul

activitatii de invatare;

- absenta unor deprinderi de munca sistematica si a obisnuintei elevului de

a-si autoevalua rezultatele scolare din perspectiva unor criterii obiective,

promovate de scoala



Eșecul școlar
• b) un esec scolar de tip necognitiv (social) - se refera la

inadaptarea elevului la exigentele ambiantei scolare

• - vizeaza, mai precis, inadaptarea la rigorile vietii de elev, la
exigente de tip normativ pe care le presupune functionarea
corespunzatoare a fiecarei scoli sau a oricarei colectivitati
scolare.

• - elevul in adaptat recurge - la abandonul scolar

• - la parasirea precoce a scolii, in favoarea unui mediu mai
putin coercitiv( de regula cel al strazii sau al grupurilor de
tineri necontrolati)



Eșecul școlar
• -cauzele aceste inadaptari scolare - probleme individuale de natura afectiva (de

exemplu, teama sau repulsia fata de scoala, aparute in urma unor pedepse
severe sau a unor conflicte repetate cu parintii, profesorii)

• - determinari psiho-nervoase de natura congenitala (de exemplu -
hiperexcitabilitate, dezechilibru emotional, autism, impulsivitate excesiva).

• poate avea un caracter episodic sau poate lua aspectul unui fenomen de durata

• poate avea grade diferite de amplitudine: - o amplitudine redusa (insuccesul se
manifesta doar in raport cu anumite materii sau sarcini de invatamant, ca
expresie a lipsei de interes si de inclinatii (aptitudini) pentru respectivele materii
sau ca urmare a unui mod neinteresant in care sunt predate aceste materii) -
daca nu este contracarat la timp, poate duce la situatii de corigenta a elevilor in
cauza sau la examene restante.

• - are un caracter generalizat - cand vizeaza toate materiile de invatamant, toate
aspectele activitatii scolare



Eșecuri școlare
• - Timizii autentici, indecisii, resemnatii - apreciaza, de obicei, in mod exagerat

dificultatea sarcinilor scolare de moment, considerandu-le chiar de netrecut,
deoarece nu au incredere in propriile posibilitati de actiune. Cel mai mic esec
inregistrat ii determina pe acesti elevi sa se devalorizeze si mai mult si sa
dezvolte o teama de esec, pe care-l vor privi ca pe o fatalitate.

• Acelasi rezultat obtinut de doi elevi poate fi considerat de catre unui din
acestia ca un succes, iar de celalalt ca un esec - acest lucru depinde de nivelul
de aspiratii al fiecaruia: astfel, pentru un elev mai putin ambitios si care este
constient de faptul ca dispune de capacitati intelectuale mai modeste, nota 7
este apreciata ca fiind foarte buna, in timp ce pentru un elev orgolios,
supramotivat, aceasta nota reprezinta un regres (o deceptie) => esecul scolar
este in mare masura un fenomen subiectiv.

•



Succes/Eșec Școlar



MODALITĂŢI DE PREVENŢIE ŞI ÎNLĂTURARE A I.Ș.

• -prin organizarea procesului de invăţământ pe criterii ştiinţifice, psihologice şi pedagogice.    

• - prin distribuirea corectă a elevilor pe clase

• - asigurarea cu manuale şi rechizite

• - orar judicios

• -climatul stenic, stimulativ din clasă - prin acţiunea plina de tact a profesorilor, a dirigintelui, prin
acţiunea lor unitara.

• - activitatea didactică propriu-zisă sa ofere suportul angajării elevilor in efortul invăţării.



- diferenţierea şi individualizarea invăţării, asigurandu-se şanse de
reuşită (succes) tuturor elevilor
- evaluarea rezultatelor invăţării trebuie se facă sistematic, cu
maximum de obiectivitate
- solicitările şcolare să fie echilibrate (sa se prevină suprasolicitarea şi

subsolicitarea)
-colaborarea sistematică şi cu tact cu familia prin convorbiri şi
lectorate pentru părinţi previne atitudinile de rezistenţă faţa de
obligaţiile şcolare
- supravegherea stării de sănătate şi a modului cum se implineşte
maturizarea la varstele pubertăţii şi adolescenţei previn instalarea
inapetenţei pentru invăţare.



MODALITĂŢI - DE ÎNLĂTURARE A I.Ș.
o sa se stabileasca planuri de intervenţie terapeutică

o să se corecteze deficienţele procesului de învăţământ

o sa se intervină in familie, familia să devină o aliată a şcolii pentru corectarea handicapului şcolar

o recurgerea la practica meditaţiilor şi a consultaţiilor

o incurajarea elevului prin antrenarea in activităţi, care-l interesează şi prin care se poate valorifica

o diferenţierea invăţării prin programe cu grade treptate de dificultate şi prin procedee didactice adecvate

o folosirea fişelor de muncă independentă

o munca in echipe favorizează colaborarea si utilizarea de sine a fiecărui membru după capacităţile lui.

o activitatea psihopedagogică de orientare şcolară şi profesională pentru examinarea corectă a opţiunilor

o individualizarea presupune doua tendinte complementare: 


