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O mână de ajutor pentru a face ca un vis să devină realitate
Un studiu de caz despre identificarea timpurie a elevilor aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii

Descrierea faptică a studiului de caz
Situaţia prezentată se desfăşoară pe parcursul unui an şcolar, în perioada septembrie-iunie.
Protagonista acestui scenariu de caz este Mihaela, o elevă în clasa a XI-a, în vârstă de 17 ani.
Mihaela provine dintr-o familie cu mari probleme economice şi sociale, deoarece tatăl ei a decedat
şi mama e bolnavă, singura sursă de venit fiind pensia de urmaş. Familia are domiciliul în mediul
rural. Mihaela are 2 surori care sunt căsătorite, ea locuind în oraş, la una din surorile ei. În primii
doi ani de liceu, Mihaela a frecventat cursurile la o şcoală din localitatea de domiciliu. Din motive
familiale, Mihaela s-a transferat la începutul clasei a XI-a la un liceu tehnologic, în localitatea unde
locuieşte sora ei mai mare, care are grijă de ea.
În primele zile de şcoală, mama Mihaelei a luat legătura cu diriginta clasei, căreia i-a povestit
despre problemele economice şi sociale ale familiei, despre faptul că Mihaela are dizabilităţi deficienţă fizico-locomotorie - piciorul stâng mai scurt - şi are nevoie de sprijin pentru învăţare. De
asemenea, mama Mihaelei i-a mărturisit dirigintei că doreşte foarte mult ca fiica ei să poată
frecventa şcoala şi i-a solicitat ajutorul.
Unitatea de învăţământ pe care o frecventează în prezent nu are posibilitatea de a asigura
infrastructura necesară persoanelor cu dizabilităţi (mobilier şcolar adecvat, personal şcolar
specializat) şi nici de a dezvolta o schemă financiară de suport pentru elevii cu risc de abandon
şcolar (burse, programe sociale).

Atitudinea şi comportamentul elevei protagoniste
În cadrul colectivului de elevi, Mihaela este foarte retrasă, nu comunică cu colegii, nu se implică în
activităţi de grup, nu îşi exprimă opiniile personale, nu vorbeşte decât atunci când este întrebată de
profesori sau colegi, nu solicită ajutorul nimănui. Are dificultăţi minore de învăţare datorită
dizabilităţii fizice, operează corect atât în plan concret, cât şi cu concepte. Este capabilă de efort
voluntar susţinut, are putere de concentrare a atenţiei şi este echilibrată emoţional. Totuşi, nu
participă întotdeauna la activităţile extracurriculare. Situaţia materială precară, precum şi
dizabilităţile fizice o împiedică să meargă în excursii sau drumeţii alături de colegii săi.
Mihaela are o motivaţie extrinsec negativă. Nu reuşeşte încă să-şi construiască un ritm adecvat în
grupa de lucru, nu poate rezolva sarcinile şcolare într-un timp optim, din cauza deficitului de
cunoştinţe anterioare. Performanţele şcolare ale Mihaelei nu au cunoscut un progres considerabil,
ceea ce le nemulţumeşte atât pe ea, cât şi pe mama şi surorile ei.

Atitudinea şi comportamentul colegilor de clasă
Mihaela a fost repartizată într-o clasă cu un colectiv unit, care a susţinut-o şi a ajutat-o foarte mult.
La început, unii colegi de clasă au manifestat un comportament de respingere, de izolare a
Mihaelei. În acelaşi timp, alţi colegi manifestau toleranţă şi empatie faţă de colega lor. După o
perioadă, toţi colegii încercau să-i acorde ajutor în unele activităţi, atunci când dizabilităţile fizice o
impiedicau să le realizeze. De asemenea, încercau să o ajute în situaţiile în care cunoştinţele pe
care ea le deţinea nu erau suficiente pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru solicitate de profesori.
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Atitudinea şi comportamentul profesorilor
Diriginta clasei cunoaşte problemele Mihaelei, în urma studierii fişei medicale şi a recomandărilor
psihopedagogice care o însoţeau. A solicitat sprijinul tuturor profesorilor clasei, explicându-le
dificultăţile Mihaelei. Atât profesorii clasei, cât şi ceilalţi profesori din şcoală au manifestat
înţelegere faţă de situaţia Mihaelei.
Profesorii percep mai nuanţat situaţia elevei datorită faptului că la nivelul colectivului didactic există
o experienţă cu elevi care au cerinţe educaţionale speciale.
Atitudinea profesorilor pendulează între o conduită hiperprotectivă şi una de dezangajare.
Profesorii clasei au fost sfătuiţi să aibă o atitudine cât mai caldă şi cât mai încurajatoare faţă de
această elevă şi să îi acorde sprijin ori de câte ori este nevoie.

Atitudinea şi comportamentul părinţilor
Mama Mihaelei îşi doreşte foarte mult ca fiica ei să finalizeze cursurile liceale şi să găsească un
loc de muncă. O susţine în toate demersurile ei, vine des la şcoală să discute cu profesorii, astfel
ca, împreună cu aceştia, să o poată ajuta pe Mihaela să facă faţă cerinţelor educaţionale. Mihaela
este susţinută şi de surorile ei, în special de sora mai mare la care locuieşte, dar acestea nu
reuşesc să o determine să fie mai cooperantă, mai implicată, astfel încât să poată obţine rezultate
satisfăcătoare la învăţătură.
Unii părinţi ai colegilor Mihaelei manifestă o reticenţă vis-à-vis de prezenţa unui elev cu cerinţe
educaţionale speciale în aceeaşi clasă cu copilul lor, considerând că acest lucru poate afecta
calitatea procesului instructiv-educativ.
Mama Mihaelei conştientizează existenţa unei tensiuni între ea şi restul părinţilor, din cauza
motivului specificat mai sus, dar mizează pe sprijinul dirigintei şi al celorlalţi profesori în medierea
unor potentiale conflicte.

Atitudinea şi comportamentul directorului de şcoală
Directorul are la dispoziţie o centralizare a cazurilor de elevi cu nevoi speciale, elaborată de
psihologul şcolar la începutul fiecărui an.
Directorul conştientizează importanţa situaţiilor elevilor care prezintă risc de abandon şcolar şi
luarea măsurilor aferente. A purtat discuţii atât cu Mihaela, cât şi cu mama acesteia, asigurându-le
de tot sprijinul, în măsura posibilităţilor existente la nivelul şcolii. A organizat consultaţii
săptămânale ale elevei la un psihoterapeut, prin încheierea unui acord de parteneriat cu instituţia
abilitată.

Atitudinea şi comportamentul altor actori
Pentru a cunoaşte cât mai bine situaţia Mihaelei, diriginta a analizat fişa medicală şi fişa
psihologică a Mihaelei, primite de la şcoala de la care s-a transferat şi, împreună cu psihologul
şcolar şi cu responsabilul şcolii pentru elevii aflaţi în situaţie de risc, i-au aplicat teste iniţiale, fişe
de observare a comportamentului în clasă, au purtat discuţii cu ea şi cu mama acesteia.
Instituţiile abilitate să ofere suport psihopedagogic şi medical oferă un curriculum adaptat, precum
şi şedinţe de terapie pentru elevii cu dizabilităţi fizice şi mentale, astfel că Mihaela a fost inclusă
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într-un program săptămânal de sprijin. De asemenea, şcoala a făcut demersuri pentru a asigura
infrastructura necesară persoanelor cu dizabilităţi.

