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Argument

 Decizia părinților de a pleca la muncă în străinătate este una

provocatoare și uneori riscantă. În majoritatea cazurilor,

părinții nu au posibilitatea să plece peste hotare împreună cu

copiii de la bun început sau nu își doresc acest lucru, pentru că

intenționează să revină acasă. Astfel, copiii rămân în grija

bunicilor, a rudelor apropiate sau a altor persoane.

 Am ales această temă de cercetare deoarece plecarea la muncă

în străinătate este un fenomen care ia amploare și care

constituie un factor semnificativ în apariția unor probleme

psiho-comportamentale la elevi, precum și în scăderea

motivației la învățătură a acestora.



CAP. I 

Importanţa familiei în dezvoltarea 

copilului
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 Ce este familia? Cuvântul familie, semnificația acestuia, prezentarea

nemumaratelor definiții care s-au formulat de-a lungul timpului, în cercetările

intreprinse în domeniu), varietatea tipologică (familia normală, familia

nucleară, familia extinsă sau lărgită, familia anormală) şi funcţiile acesteia:

funcţia economică; funcţia educaţională; funcţia de solidaritate; funcţia

sexuală şi reproductivă.

 Familia tradiţională și familia modernă (rolul pe care l-au avut fiecare dintre

părinți în familia tradițională și schimbările ce au apărut odată cu modernismul

-importanţa interrelaţionărilor dintre membrii familiei.

”Educația nu înseamnă doar școală, familia nu este doar cuplul, spirjinul nu

este doar acordare de mijloace, ci toate, însemnă responsabilizare și

participare în comun la rezolvarea problemelor, indiferent de dimensiunile

acestora” (Vrășmaş E. 2008)

 Rolul părinților în familia contemporană

Părinţii îşi îndeplinesc în mod eficient atribuţiile şi rolurile în familie, atunci

când asigură copiilor condiţiile necesare unei dezvoltări armonioase, atunci

când reuşesc să-i cunoască în toate etapele dezvoltării lor, când colaborează

frecvent cu şcoala şi-şi responsabilizează copiii pe măsura puterii lor.
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CAP. II 

Efectele psiho-sociale ale elevilor cu 

părinții plecați la muncă în străinătate

 Efecte psihologice

 Efecte asupra apariţiei unor abuzuri sau comportamente deviante

 Efecte asupra implicării copiilor în activităţile şcolare



Efecte psihologice:

durerea, emotivitatea, timiditatea, teama, anxietatea și depresia.

Efecte asupra apariţiei unor abuzuri sau comportamente

deviante:

În lipsa controlului exercitat de părinţi sau de alţi membri ai

familiei, copiii şi adolescenţii sunt mai uşor expuşi la presiunea

grupului de prieteni şi adoptă comportamente deviante sau inadecvate

vârstei lor: copiatul, fuga de la şcoală sau/şi de acasă, absenteismul

şcolar, abandonul şcolar, violenţa în şcoală. Mai mult, potrivit

cercetărilor efectuate în domeniu s-a stabilit că cei cu vârste peste zece

ani suferă şi de deviaţii comportamentale şi se luptă deja cu dependenţa

de alcool şi de ţigări.

Efecte asupra implicării copiilor în activităţile şcolare:

Atunci când rolul de părinte nu mai există asupra copilului,

acesta înregistrează o serie de modificări comportamentale care se

resfrâng și asupra activitații școlare. (rezultatele scolare, timpul acordat

învățării, deprinderile de muncă școlară).
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CAP. III 

Rolul consilierii școlare în creșterea 

performanței școlare și prevenirea 

abandonului școlar a elevilor cu părinții 

plecați la muncă în străinătate

 Abandonul școlar și familia  

 Consilierea școlară 

 Consilierea familială 

 Medierea relaţiilor copil- părinte-profesor 

 Educaţia părinţilor



Abandonul școlar și familia (principalii factori de natură 

familială care declanşează problemele de adaptare ale copilului la 

mediul şcolar şi abandon şcolar)

Consilierea școlară (ce este consilierea școlară și rolul 

activităților de consiliere cu elevii)

Consilierea familială (ce înseamnă consilierea familială, 

fazele acestui proces de rezolvare a problemelor)

Medierea relaţiilor copil- părinte-profesor 

(ce reprezintă medierea, etapele medierii în cazul 

unui conflict)

Educaţia părinţilor

O dimensiune esenţială care se impune a fi luată în considerare 

în prevenirea şi combaterea abandonului şcolar vizează educaţia 

părinţilor. (necesitatea educaţiei părinţilor).
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CAP. IV 

Studiu calitativ asupra problemelor cu 

care se confruntă copiii ai căror părinți 

sunt plecați la muncă în străinătate



Aria cercetării si metodologia cercetării

 Partea de cercetare a lucrării a vizat un lot de subiecţi care se

confruntă în mod real şi actual cu problematica migrației

părinților la muncă în străinătate.

 Subiecții sunt elevi la Liceul Tehnologic Metalurgic din

Slatina, unde eu profesez pe funcția de consilier școlar.



Obiective:

 1.Identificarea copiilor cu părinții plecați la muncă în

străinătate;

 2.Identificarea impactulului produs de plecarea

părintelui/părinților în străinătate asupra manifestărilor

emoționale și comportamentale ale copilului;

 3.Identificarea impactului produs de plecarea

părintelui/părinților în străinătate asupra rezultatelor școlare;

 4.Realizarea unui proiect de intervenție pentru creșterea

performanțelor școlare și integrarea socială a copiilor ai căror

părinți sunt plecați la muncă în străinătate.



Ipoteze:

 1.Dezorganizarea climatului familial influențează

comportamentele și trăirile emoționale ale copiilor.

 2.Plecarea unuia sau chiar a ambilor părinți la muncă în

străinătate constituie un factor semnificativ în scăderea

motivației la învățătură a elevului.



Perioada:

 Semestrul al-II-lea, an școlar 2018-2019 (februarie-iunie)

 Semestrul I, an școlar 2019-2020 (septembrie - februarie)

Descrierea grupului țință:

 Au răspuns chestionarului meu un număr de 20 de elevi (15
baieți și 5 fete) ai căror părinţi au plecat la muncă în
străinătate.

 Metodele folosite au fost: interviul, chestionarul, studiul
de caz.



Analiza situației familiei copiilor cu părinții plecați 

la muncă în străinătate și efectele psiho-

comportamentale ale acestora

 În urma prelucrării datelor din chestionar, s-au constat următoarele:

In ceea ce privește tipul familiei

dcare fac parte, 40% din respondenți

au declarat ca fac parte dintr-o

familie monoparentală. Mai mult de

o pătrime 45% din cei chestionaţi

fac parte dintr-o familie normală, iar

15% (alte situații) fac parte dintr-o

familie unde părinții trăiesc în

concubinaj.



 45% - dintre elevi au declarat că din familia lor, tatăl este cel care

este plecat la muncă în străinătate. În cazul acestor copiii este vorba

de taţii care au ales să lucreze în construcţii sau în alte domenii

industriale în afara ţării.

 30% a aparținut celor care

au răspuns că fac parte dintr-o

familie, unde ambii părinții sunt

plecați. În aceste situații

problema responsabilității

privind supravegherea, creșterea,

îngrijirea și reprezentarea

copilului este preluată de alți

membrii ai familiei.

 Diferenţa de 25% au răspuns că

mama este cea care este plecată.

Acest aspect poate trage un semnal de alarmă asupra problematicii

emoţionale pe care o poate dezvolta copilul rămas acasă. Ei sunt la

vârsta la care, mama ar trebui să reprezinte în mod normal o prezenţă

constantă în preajma lor.



Referitor la motivul principal pentru care a fost luată decizia plecării din țară, 35%

dintre respondenți au considerat faptul că lipsa unui loc de muncă și o viață mai bună din

toate punctele de vedere au contat cel mai mult în luarea deciziei părinților. Dacă din punct

de vedere material se pot acoperi unele nevoi şi dorinţe, din punct de vedere emoţional

plecarea unui părinte sau chiar a ambilor lasă goluri imense.

O sfert din cei chestionați 25% au susținut faptul că părinții nu se mai descurcau

finaciar (venituri lunare insuficiente), iar acest lucru se resfrangea asupra familiei. Prin

urmare, unul dintre părinți a decis să caute un loc de muncă în străinatate. 5% dintre copii

se află în situația în care unul dintre părinți merge în străinătate pentru a învăța, dobândi noi

cunoștiințe în domeniul în care lucrează, implicit și a avea un câștig mai bun.



Un procent însemnat de 40% dintre

respondenţi au răspuns că se află în grija

unuia dintre părinți, în lipsa mamei sau a

tatălui care a plecat la muncă în străinătate.

Din interviurile cu elevii, părintele cu care

locuiește în prezent are un loc de muncă şi

încearcă, pe cât posibil, să acorde o atenţie

suficientă pentru ca acesta să resimtă cât mai

puţin lipsa celuilalt.

Peste o treime 35% din cei chestionați se

află în grija buniciilor.

În cazul acestora, deşi există suport emoţional ridicat, aceste familii se confruntă cu

probleme de mentalitate, de obiceiuri, de reguli etc., datorate diferenţei dintre generaţii.

Copii rămaşi acasă, în procent de 15% se află în grija unchiului sau a mătuşii lor. Deşi

fac parte din familie, aceştia au propriile lor familii, iar nepoţii aflaţi în grija lor necesită o

atenţie suplimentară. Ultima categorie de copii din cei chestionați 10% locuiesc singuri. În

comportamentul acestoră s-a simțit lipsa atașamentului și a unui model familial. Plecarea

părinților peste hotare a accelerat procesul de maturizare al acestor copii prin

supraîncărcarea cu sarcini și responsabilități de adult (gătit, menaj, spălatul hainelor, plata

facturilor lunare etc.), îngrijirea și creșterea fraților mai mici. Este clar în cazul lor, faptul că

au preluat rolul adulților și nu au parcurs în mod firesc etapele de dezvoltare.



Mai mult de o treime din cei chestionați 35% au manifestat sentimente

contradictorii: pe de o parte dorul și tristețea îi inundă pe perioada despărțirii, se

bucură enorm la venirea părinților acasă, iar după ce aceștia vin, copiii așteaptă

ca ei să plece cât mai repede. Din interviurile cu elevii am înțeles faptul că

fiecare copil suferă în felul său din cauza lipsei părinților. Unii ajung să fie triști

și retrași sau sunt supărați, iritați, agitați, iar alții se revoltă împotriva celor din

jur. O altă categorie de copii din cei chestionați 25% sunt foarte bucuroși de

plecarea părinților din prisma faptului că li se trimit bani lunar, și astfel iși pot

satisface multe dintre plăcerile personale. În proporții egale de 20% se află,

copii care au raspuns ca le-a fost indiferentă decizia părinților de a pleca la

muncă în străinatate și cei care s-au opus plecării acestora.



foarte bună

5%
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Fig. 11 Relatia cu parintii din prezent 

foarte bună buna destul de bună relația s-a deteriorat în timp nu avem o relație apropiată.

destul de bună
15%

60% au declarat că relaţia pe care au avut-o cu

părintele/părinții înainte de plecare, a fost una bună,

bazată pe sentimente reciproce.

Procentul de 25% a aparţinut copiilor care au avut relaţii

„conflictuale” cu părinţii înainte ca aceștia să plece la

muncă în străinătate. Pentru ei, schimbările aduse în

familia lor au fost privite pozitiv din partea lor, aşa că nu

a influenţat în mare măsură rezultatele şcolare şi nici nu

au întâmpinat probleme semnificative din punct de

vedere comportamental. 15% dintre elevii care au

răspuns chestionarului au avut o relație de indiferență cu

părinții/părintele înainte de plecarea în străinătate.

Procentul cel mai mare 55% îl înregistrează copiii care

consideră că relația cu părinții s-a deteriorat în urma plecării

acestora. Relația dintre părinții plecați și copiii rămași s-a

răcit în cele mai multe cazuri. Au devenit necomunicativi cu

familia sau și-au schimbat modul de comunicare.

Neînțelegerea reciprocă și comunicarea pe canale diferite au

dus la deteriorarea relațiilor. Un procent de 15% consideră

că nu au o relație apropiată cu părinții și alți 15% păstrează

un mod de comunicare destul de bun.

Doar 5% au declarat că relaţia pe care ei o au cu

părinții în momentul administrării chestionarului este „foarte

bună”. În aceste cazuri, copiii au rămas în grija unuia dintre

părinţi care le cunosc obiceiurile şi modul de viaţă, astfel că,

pentru ei ritualurile zilnice decurg aproape normal, locuiesc

în aceeaşi casă, au acelaşi cerc de prieteni şi se simt în largul

lor în mediul în care cresc.





IV.3.2. Influenţa plecării părinţilor în străinătate asupra rezultatelor şcolare

Un sfert dintre cei chestionaţi 25%, au fost

de părere că frecvenţa la şcoală a lor „a rămas

la fel”. În această situaţie, sunt cei care au reuşit

să păstreze o constantă pozitivă în viaţa lui de

zi cu zi. Pentru mai bine de jumătate din

respondenţi 60% frecvenţa la şcoală a a scăzut,

deci situaţia lor şcolară „s-a înrăutăţit”. Aceşti

copii, au afirmat că s-au considerat abandonaţi,

neînţeleşi şi au renunţat la menţinerea unei

situaţii şcolare pozitive. Au plecat spre şcoală

aproape zilnic, dar s-au abătut de la traseu sub

influenta unui anturaj nepotrivit. În această

situaţie copiii, au fost foarte uşor influenţabili.

Doar, pentru un procent de 15% dintre copii, frecvenţa la şcoală „s-a îmbunătăţit”. E posibil ca

aceştia să poată fi convinşi că purtarea lor pozitivă le poate aduce alături pe cei dragi, cred că

demonstrează că sunt cuminţi şi ascultători şi atunci speră într-o reîntregire a familiilor lor cât

mai curând posibil. În mod normal, părinţii sunt implicaţi în procesul educaţional al copiilor lor.

După plecarea unuia sau a ambilor părinţi, copiii au rămas în grija rudelor apropiate, a unor

prieteni sau a unor cunoştinţe ce nu fac parte din cercul familial. Este important dacă aceste

persoane adulte, au înţeles care le este rolul din punct de vedere educaţional şi dacă au

disponibilitate pentru a se implica în sens pozitiv.



Principalele motive invocate de elevii care au recunoscut că lipsesc de la cursuri în mod frecvent

sunt: 35% dintre respondenți susțin faptul că școala este plictisitoare, 20% manifestă lipsa de motivație,

dezinteres pentru multe discipline, 15% sustin ca sunt prea multe ore de curs. Aceste motive, poate fi

unul din primele semne de rebeliune pe care vor să le transmită părintilor. Dar, cum aceștia nu se află în

preajma lor, este foarte dificil ca un alt membru al familiei, în grija căruia a rămas copilul să poată avea

un control asupra acestora. Din păcate, chiulul de la scoală are efecte negative nu doar asupra educației

copiilor, ci și a evoluției lor în cadrul societății pe termen lung. Un procent important din tinerii care fac

din chiul o obisnuință ajung să consume tutun, alcool, unii chiar și droguri, sau sunt implicați în activități

antisociale. O altă categorie de subiecți, au răspuns că reușesc să facă rost de scutiri foarte repede 10%,

doar cu un simplu telefon. Au la îndemână acest lucru, și profită de el ca să lipsească la cât mai multe

ore. Tot 10% prefera sa isi petreaca timpul in preajma altora (anturajul).

Procentajele cele mai mici le au copiii care spun că nu le plac colegii de clasă 5% și alți 5% care au

alte lucruri mai importante facut.



Monitorizarea progresului copilului în

procesul de învăţare este responsabilitatea

părinţilor. În felul acesta se poate afla din

timp despre absenţele nemotivate ale

copilului. Dar, cum părinții sunt plecati de

lângă copii, aceștia încept să se simtă

nesupravegheați și de aici apare și fenomenul

de absenteism. 70% dintre copii, au declarat

faptul că părinții nu cunosc situația scolară a

acestora, 20% nu stiu și doar 10% o cunosc.

Unul din aspectele cele mai clare, care

a condus la înrăutațire situației școlare a

copiilor ce au facut parte din acest studiu,

este frecvența cu care aceștia lipsesc de la

ore. 60% dintre ei, lipsesc în fiecare zi, un

sfert 25% o dată pe săptămână, 15% o dată

pe lună, și doar 10% foarte rar.

Este îngrijorător frecvența zilnică cu

care aceștia pleacă de la orele de curs. În

continuare voi prezenta preocupările

acestora și dacă părinții plecați în

străinătate cunosc aceste situații în care se

află proprii copii.



In ceea ce priveste atitudinea părinților în legatură cu plecare copilului de la școală,

răspunsurile respondenților au fost următoarele: 70% susțin faptul ca părinții sunt

supărați și tot timpul cand are loc o astfel de discuție, copiii ajung să evite raspunsuri

clare, chiar să îi mintă pe aceștia în legatură cu frecvența lor școlară. 15% au menționat

faptul că părinții le dau libertatea să se descurce singuri, 10% nu sunt interesați de

absențe si 5% au o alta atitudine (categoria de părinți care consideră că nu prea ai ce să

mai faci cu școala în ziua de azi).



Mai mult de jumătate 55% din respondenţi ce se confruntă cu problematica

studiată, sunt de părere că, un fapt benefic pentru reuşita rezultatelor lor şcolare şi nu în

ultimul rând pentru o bună dezvoltare psihosocială o are familia. Încurajarea, susținerea

permanentă a familiei este premisa unei dezvoltari armonioase a copilului din toate

punctele de vedere.

Peste o treime 35% dintre ei, susțin rolul evident al consilierului școlar. Obiectivul

principal în cazul copiilor rămași acasă este ca aceștia să fie capabili să traverseze

perioada de absență a părinților și să regăsească sentimentul de securitate din relația

copil-părinte.

Un procent de 10% dintre copii chestionați simt nevoia aprecierii celor din jurul lor.

Acest lucru, reprezintă pentru ei un factor motivator, un imbold de a face față situației și

de a merge și așa mai departe.
În concluzie pot afirma că ipoteza nr. 2 a cercetării mele se confirmă: „Plecarea unuia sau chiar a ambilor părinţi în străinătate

poate constitui un factor semnificativ în scăderea motivației la învățătură a elevului.



Proiect de intervenţie
Titlu: „CUM SUNT ȘI CUM DORESC SĂ FIU!”

Scopul proiectului:
Identificarea unor metode de stimulare a frecventării școlii de către tinerii vizați, iar pe de altă parte asigurarea

suportului social, afectiv, moral, necesar acestora.

Durata proiectului: Semestrul I, an școlar 2019-2020 (septembrie - februarie)

Loc de desfăşurare: Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina

Obiectivelee proiectului:
• sprijinirea elevilor prin derularea unor activități în direcţia îmbunătăţirii rezultatelor şcolare;

• asigurarea suportului moral, afectiv în vederea integrării lor şcolare şi sociale optime;

• conştientizarea de către elevi a importanţei educaţiei.

Activități ce vizează:
Dezvoltarea personală: *Cunoașterea de sine*

Comunicare şi relaţionare interpersonală

Managementul conflictelor

Calitatea stilului de viață – *Cum ne petrecem timpul liber?

Grupul și comportamentul în grup *Comportamente și consecințele lor:*

Managementul prezenței elevilor la școală *Ce soluții propui pentru a rămâne la școală?/

Ce te-ar ajuta să nu mai pleci de la școală înainte de terminarea orelor?*

Managementul învățării *Strategii eficiente de învățare*

Impactul estimat asupra grupului ţintă
Prin intermediul acestui proiect am urmărit îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor din grupul țintă,

proveniţi din familii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, creșterea motivației pentru învățătură, prin activității de

consiliere psihopedegogică precum si integrarea socială a acestora, prin oferirea de suport moral, afectiv în vedrea

depășirii momentelor dificile din viața lor.


