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De ce un proiect de  

mobilitate Erasmus+ pentru 

 combaterea absenteismului ? 



Your Text  Here 

.   

Fenomenul 

absenteismului 

şi scăderea 

motivaţiei pentru 

prezenţa la 

şcoală Your Text  Here 

01 

02 

03 

04 
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 Câteva dintre soluţiile elevilor... 
...extrase din chestionarele aplicate elevilor de gimnaziu şi liceu 

1 Your Text Here 

   

2 Your Text Here 

3 Your Text Here 4 Your Text Here 

.   



Cauze frecvente ale absenteismului 

 

 

                                                   

                                ... prezentate de elevi 



“Amalia-tocilara” 

Atacul colegilor asupra 

celor care sunt mereu 

premia(n)ţi şi lăudaţi 

 
 

 

 

 

                Prezentat de: grupul Andante 



Impactul problemelor familiale asupra 

performanţei şcolare 
Prezentat de: Maria Enculescu şi Crina Savu, clasa a VIII-a A  



Capcana alcoolului şi a substanţelor 

 halucinogene 

Prezentator: Răzvan Dumitrache, clasa a VIII-a  A 



Relaţii sau anturaje nepotrivite 
Prezentate de: Manole Adisa şi Zaharia Ana-Maria, clasa a VIII-a A 

 



Ce îşi propune proiectul nostru: 
Soluţiile noastre pentru câteva dintre problemele identificate 

• dezvoltarea competenţelor de 

motivare a elevilor pentru 

propria educaţie şi propriul 

viitor  

• creşterea motivaţiei şi deconstruirea 

 tiparelor de gândire neproductivă 

.  

•      prevenirea  fenomenului de 

 „burnout” şi stimularea creativităţii 

şi a comunicării autentice 

• dezvoltarea competenţelor de predare  

interactivă, de folosire a metodelor  

interactive şi de conturare  a abilităţilor de 

viaţă necesare societăţii actuale  

Expunerea cadrelor didactice din Liceul Teoretic "Horia Hulubei " – Măgurele la o formare în context european şi dobândirea  

unor intrumente necesare pentru a avea o influenţă pozitivă asupra  demersului elevilor, asupra dezvoltării critice şi a unei  

comunicări constructive atât in relaţiile cu elevii cât şi între profesori sau profesori şi părinţi.  



Cursurile pentru care am optat: 

.     

 A  Satisfying School Experi

ence: Strategies and Skills f

or  

Teachers  

    Florenţa, Italia 

    3.12.-7.12.2018 

7 participanţi 
 

4C's: Communication, 

Collaboration,  

Creativity and  

Critical thinking 

 

Malaga, Spania 

    4.02- 8.02. 2019 

   7 participanţi 



Diseminarea pe care ne-am propus-o: 

În cadrul 

cercurilor 

pedagogice 

01 

Articole pe site-ul 

şcolii sau pe 

platforme online 

pentru profesori 

02 

O culegerii de metode  

inovative, cu ceea a  

funcţionat sau nu a 

 funcţionat la noi 

03 



Câteva concluzii 
...ale noastre, ale elevilor, ale părinţilor 


