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Abandon şcolar

Datele cazului
În cazul acesta este vorba despre un băiat de clasa a 12-a,
curs de zi. Părinţii sunt divorţaţi iar elevul locuia cu mama lui. In
vara anului 2006, înainte de a începe elevul şcoala, clasa a 12-a ,
ambii părinţi pleacă în străinatate el rămând în grija bunicilor lui
din partea mamei. Aceştia sunt mai mult plecaţi la proprietatea de
la ţară a familiei şi fiind şi în vârstă nu se pot ocupa de el, el
rămânând singur şi nesupravegheat mare parte din timp, neglijând
şcoala şi pregătirea pentru bacalaureat.
Pe parcursul anilor de şcoală nivelul la învăţătură al elevului
este sub mediu, ceea ce necesită cu atât mai multă atenţie. El
hotărăşte ca nu are nevoie de studii, influenţat de grupul de prieteni
din cartier, cu care umbla majoritatea timpului, şi doreşte să
renunţe la şcoală pentru a pleca în străinătate.
Bunicii nu ştiu că el nu merge la şcoală până când nu sunt
contactaţi de profesorul diriginte, dar nu reuşesc să remedieze
situaţia, el minţindu-i în continuare că merge la şcoală.
Implicarea AE
Dirigintele, observând că elevul nu vine la şcoală şi că
anunţarea familiei nu duce la niciun rezultat, sesizează Avocatul
Elevului din liceu pentru a încerca o nouă abordare a cazului avînd
în vedere că bunicii lui nu îl pot supraveghea.
Avocatul Elevului ia legătura cu clasa acestuia pentru a-i afla
datele de contact si unde ar putea să-l găsească pentru a vorbi cu el.
Cu ajutorul colegilor şi al dirigintelui lui, reprezentanţii AE
se întâlnesc cu elevul, vorbesc in particular cu el şi îi explică
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dezavantajele abandonului şcolar, efectele pe termen lung ale
renunţării la şcoală şi reuşesc să-l facă să se mai gândească la acest
lucru, să revină la şcoală şi să nu ia o hotărâre irevocabilă înainte
de a încerca să ducă la bun sfârşit liceul.
Situaţia actuală
Deşi situaţia lui nu era una prea bună din cauza absenţelor
făcute pe parcurs, elevul, în prezent, frecventează cursurile şi a
obţinut majoritatea notelor, a dat tezele şi chiar dacă nu va reuşi săşi încheie toate mediile, va avea posibilitatea să facă acest lucru în
primele săptămâni ale semestrului al doilea. În acest scop, AE a
discutat cu profesorii clasei, încercând să obţină înţelegerea
acestora faţă de acest caz special în vederea corectării atitudinii
elevului şi a încurajării lui pe direcţia continuării studiilor.
Cu ajutorul dirigintelui sunt contactaţi şi bunicii elevului cu
recomandarea de a-l supraveghea în continuare, de a decide
împreună cu părinţii modalitatea de abordare a situaţiei, pentru ca
elevul să nu renunţe la şcoală din nou, să fie îndrumat în
continuare să promoveze studiile liceale
Este sfătuit pentru moment să se concentreze asupra
terminării anului şcolar, urmând ca ulterior să se gândească şi la
promovarea examenului de bacalaureat.
Urmarea cazului
Elevul va fi monitorizat în continuare de către Avocatul
Elevului şi de către profesorul diriginte pentru ca în cazul unei
reveniri la situaţia anterioară, Avocatul Elevului să acţioneze
imediat, anunţat de diriginte sau şeful clasei.

